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Hirdetmény.
Gróf Apponyi Géza Apáthi-i pinczéjé- i

|  ben —  Tolnamegye, posta és vasút- e 
I állomás Mórágy -—- saját termésű tiszta s | 
|  kiváló minőségű ó fehér és veres fajbor 1

| palaczkokban eladó |
|  és pedig 0 -3 5  literes palaczk 5 4  fillér; 0 7  | 
1 literes palaczk 96 fillérért csom agolva s |  
|  vasúthoz szállítva. |

Ugyanezen 10 éves fajborok hordóban 1 
1 50 litertől felfelé hektónként 100 koronáért | 
|  kaphatók ab vasútállomás Mórágy.
I Nagy palaczk 17 fillér, kis palaczk 11 |  
|  fillérért, hordók önköltségen számított ár- |  
I bán franco Mórágy, szívesen visszavétetnek. \ 

Bor bizománybán is adatik. Rendelmé- I 
1 nyékét elfogad s felvilágosítással szívesen |  
1 szolgál a gazdatisztség Apáthiban.
|  Apáthi, (Tolna megye).

Az uradalmi felügyelőség, f
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Fővonalon fekvő községben, E r d é l y b e n  
(országos és heti vásárok, járási székhely, 
bíróság, csendörség, pénzügyőrség stb.) 
e m e l e t e s  s z á l l ó  é s  v e n d é g l ő ,
benne casinó 80 rendes taggal, b é r b e 
a d ó .  Az üzlet teljesen felszerelendő. Czim 
a kiadóhivatalban. M.
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díszfák, lám patartó  oszlopok  stb.
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V. évfolyam Budapest, 1902. márczius hó 1-én i. szám

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
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A veiHléglősipar kívánalmai.*)
Irta : Glück Frigyes.

Hálás köszönettel tartozom, hogy engem bíztak 
meg azzal, hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
83,861/VlIÍ. sz. felhívása következtében a szálloda és ven
déglői iparág képesítéséhez kötésére nézve beadott kér
vényt ismertessem és ipari szempontból véleményezzem.

Igyekezni fogok röviden, tárgyilagosan vázolni és 
részrehajlás nélkül véleményezni, csak arra kérem a 
mélyen tisztelt elnökséget és szakosztályt, szíveskedjék 
elnézően lenni, mert az idő rövidsége és szerény tehet
ségem nem engedték jobban.

A felhívásban különben is az érdekelt szakkörök 
meghallgatásával valamint a gyakorlati élet követelmé
nyeinek figyelembe vételével kívánja a miniszter ur ö 
exczellencziája a véleményezést.

Mélyen tisztelt Szakosztály! A Budapesti Szállo
dások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata már 
több Ízben kérelmezte a képesítést és 1886-ban az 
Országos Iparegyesület is felszóllittalott véleményadásra.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
térium ennek alapján el is utasította a kérelmet.

A véleményben jelesül azért kifogásolta az Országos 
Iparegyesület a képesítést, mert, úgymond, a jelenlegi 
törvény keretében nem érvényesíthető. (Most tehát, midőn 
a törvény revízió alatt áll, jogos kérésünket lehetne 
méltányolni). Az ipartörvény 4. §-a szerint kizárólag 
kézműves természetű iparok tartoznak ezen megbirálás 
alá, már pedig a szállodás és vendéglői iparban való 
teljes szakavatottságra, eltekintve a mcgbizhalóságtól, 
ipari jártasság és tudás igényeltetik. Az Országos Ipar
egyesület különben akkor is javasolta az ipartörvény 
11. §-a értelmében létesítendő hatósági szabályrendelet 
átalakítását.

A főváros ugyanis az ipartörvény 13. §-ára való 
támaszkodással kimondhatja e szabályrendeletben, hogy 
vendéglő-, fogadó- vagy korcsmárosiparra engedélyt csak 
az nyerhet, ki megbízhatósága stb. mellett azt is iga
zolni képes, hogy arra megfelelő szakképzettséggel bir. 
Intézkedéseket tartalmazhat továbbá a szabályrendelet 
az iránt is, hogy az ipartársulat a tanonczok és segédek 
viszonyainak rendezése megfelelő befolyást és ellen-

*) Felolvastatott az „Országos Iparegyesület" ipartestületi 
és kézmil- és kisipari szakosztályainak 1902. február 20-án taitott 
ülésén.

őrzést nyerjen. És mind e jogok és netalán más előnyök 
kieszközlésére reményt nyújt a főváros azon ismert ténye, 
hogy még a mostani ipartörvény életbelépte előtt épen 
a tisztelt társulat tagjaira nézve kötelezővé tette a 
társulatba való belépést. Ez irányban az ipartestület a 
legnagyobb készséggel hajlandó a társulat kívánalmain 
segíteni, valamint az ipartestületi országos értekezleten 
újból előjegyzésbe venni a vendéglői iparnak képesítés
hez való kötését. így szólt a jelentés 1886. docz. 16-án. 
Ebből csak az elutasítás érvényesült, semmi egyéb — a 
jogokat most még bővebb alapon a pénzügyminiszter 
osztogatja, a szállodai jogokat pedig oly módon, hogy 
a „szálloda0 elnevezés alatt az egész országban, de 
kivált a székesfővárosban tömérdek olyan üzleti házak 
keletkeznek, melyek a valóságban nem szállodák, hanem 
erkölcsrontó alkalmi helyek. Bemocskolják a szállodák 
jó hírnevét, az idegenforgalmat aláássák és elriasztják 
az idegent. Az ilyen minden kontárnak adott engedély, 
az engedélydij lefizetésén kivid egyéb előfeltételt nem 
igényel, mert képesítéshez kötve nincs. Innen van, hogy 
boldog-boldogtalan beléfog.

Pedig e szakavatatlan kísérletek egytöl-egyig mind 
balsikerrel végződnek, és hogyan ? Először is magával 
rántja az iparost, a ki öt berendezte, hitelre kezdette, 
czélszerütlenül rendezkedett, és igy teljesen értéktelenné 
vált a befektetés, a gyakorlati iparos nem is használ
hatja, másodszor közönségnek és fogyasztónak értékbeli 
előnyöket nem adhat, mert nem hozzáértő, a szakavatott, 
rendes, elővigyazó egyénnek meg árt.

Hogy mennyire nem felelnek meg a szakavatatlan 
elemek a közrendészeti, köztisztasági és közegészség- 
ügyi követelményeknek, azt az ellenőrzésre hivatott 
hatósági közegek bizonyíthatják.

Mindezek után az a kérdés, hogyan lehet a szál
loda és vendéglőipar elfajulásán n szabadipar elvének 
megsértése nélkül segíteni?

A kérdés csak úgy oldható meg alaposan és sike
resen, ha a szállodás és vendóglösipar a legszigorúbb 
erkölcsi feltételekhez és mindenek felett képesítéshez 
köttetik. Az ipartörvény úgyis revízió alatt állván, nincsen 
semmi akadály. Mert milyen oknál fogva tagadtatott 
meg eddig ebbeli kérelmünk?

Egyszerűen azért, mert nem vagyunk kézműves 
iparosok. De hát a nagy ipari vállalatok képesítéssel 
csak kózmüvesiparosok? — A mai kor szelleme meg
követeli, hogy minden hivatásban szakavatott emberek

JKiráetési r m t u k t t  lapunk elvaséiuak becses ügyeim ébe aján ljuk .



o Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1902. már'czius I.

és mesterek intézzék munkájukat. Avagy elegendőnek 
gondolják, hogy a műépítész megépíti a szállodát szak
ember nélkül? Nem kell-e oda a tapasztalat, a tudás 
és találékonyság, latkor és az újabb vívmányoknak 
folytonos evidencziája, a berendezés körül elegendő 
volna-e a legkitűnőbb iparos egyedüli intézkedése. A sok 
különféle igénynek kielégítéséhez évek megfigyelése szük
séges és hogy a szálloda az idegenben pótolja az 
otthont, kell a" konyha, a pincze és sok-sok más minden
féle tudás. Így neveljük szakiskoláinkban az ifjú nemze
déket és éppen azért azon elavult állítás, hogy a szál
lodás és vendéglösipart nem kell tanulni, megjárta vala
mikor, akkor, mikor Budapest még nem volt nagy város ; 
most csak akkor lehet valaki hivatalos vendéglős, ha a 
saját mesterségén kívül mindazon képesítéshez kötött 
mesterségeket gyakorlat által elsajátítja, melyek az egész 
üzlet üzeméhez tartoznak. Ezen tudást a szakiskolákban 
elméletileg és alkalmazásban pedig gyakorlatilag meg
tanulják. Talán az országban nincs eddig egyetlenegy 
szakban sem annyi szak- és segédkönyv, mint a ven
déglős- és szálloda szakmában. Az egész országban 
alapítunk szakiskolákat, igy Szombathelyen, Győrött, 
Nagy-Váradon, Aradon, Debreczenben.

Ezek után kérem, hogy a vevdci/Uisipar képesítésé
hez kötése kimondassák s annak gyakorlására engedélyt 
csak olyan egyének nyerhetnek, a kik igazolni tudják, 
hogy ezen ipart legalább 3 éven át gyakorlatilag mint
l.anonczok tanulták, bizonyítványuk van arról, hogy a 
budapesti vagy valamelyik vidéki vendéglős szakiskolában 
a 3 évre terjedő tanfolyamot elvégezték és erkölcsi 
tekintetben kifogás alá nem esnek.

Ezzel kapcsolatban kérjük egyúttal a vendéglő
sökre nézve az ipartársulati kényszer kimondását, mely 
kérelmünket különben bőven megindokoltuk a székes- 
főváros hatósága által alkotott uj szabályrendeletnek 
idevágó pontja ellen a magas kormányhoz intézett föleb- 
bezésünkben. A szakosztály különben is 1886-ban ehhez 
a ponthoz már hozzájárult.

Megemlítjük, hogy szakiskolánkat az állami és 
fővárosi hatóság némi pártolásán kívül magunk tartjuk 
fenn, országos nyugdijegyesületet is alapítottunk, tehát 
munkaképtelen szaktársainkról és fiatal segédmunká
sokról magunk gondoskodtunk.

A szakosztályt arra kérem, hogy a miniszter ő 
exczellencziájához kimeritö véleményes jelentésében 
ezen jogos és reánk nézve életbevágó kérelmünket teljes 
terjedelmében pártolólag felterjeszteni méltóztassék és 
miután köszönöm azt a jóakaratot, hogy meghall
gattak, Ígérjük, miszerint egyedüli törekvésünk az, hogy 
az Országos Iparegyostilet révén tisztességes iparosai 
lehessünk imádott hazánknak.

A szállodás- és vendéglősipar képesítés! 
iií»yo az Orsz. Iparegyesületben és a ke

reskedelmi és iparkamarákban.
Az Országos Iparegyesület ipartestületi, továbbá 

kézmü- és kisipari szakosztályai f. évi február hó 19-én 
délután Márkus József főpolgármester elnöklete alatt 
együttes illést tartottak, amelynek tárgya Ölitek Frigyes 
igazgatósági tag előadása volt, a vendéglős-, szállodás- 
es korcsmaiparnak képesítéshez kötése ügyében.

Jélen voltak: Ölitek Frigyes előadó, Gelléri Mór 
igazgató, dr. Soltész Adolf titkár, Nérey Dezső, Klein 
Jakab, Varga István, Kopfensteiner József, Horváth 
János, ifj. Kommer Ferencz, Pelzmann Ferencz, Gó
ró czky Zsigmond, Petánovils József, Glüek Erős, Stadler 
Károly, Giindel János, Krazsóf János, Mezey Péter, 
börster Konrád, Lippert Lajos, Viehvenig Lajos, Gunszt 
József, Mitrovácz Adolf, Bernhard Ferencz, Linczmayer

Gyula, Szécsén Ferencz, Farkas Ignácz, Barta Béla és 
F. Kiss Lajos szerkesztők.

Elnök üdvözli a megjelent hallgatóságot és meg
nyitja az ülést.

I)r. Soltész Adolf titkár ismertette az ügy előzmé
nyeként a kereskedelmi miniszter urnák a napirendre 
tűzött kérdés ügyében kelt leiratát, amelylyel egyesüle
tünket véleményadásra kéri fel, valamint a vendéglös- 
és szállodás-ipartársulatnak a benne képviselt-iparágak
nak képesítéshez kötése ügyében a kereskedelmi mi- 
niszler úrhoz intézett beadványát.

Ölitek Frigyes előadó tartotta meg ezután elő
adását, amelyet lapunk vezető helyén egész terjedel
mében közlünk. A hallgatóság az előadást mindvégig 
feszült figyelemmel kísérte és végül zajos tapssal ju
talmazta.

Az előadó határozati javaslata fölött megindult 
vitában Gelléri Mór igazgató szólalt föl. Keresi a mó
dozatokat —• úgymond a melyek által az előadó 
határozati javaslatának intencziója beteljesednék. Azon
ban az ipartörvény rendelkezései teljesen világosak. 
A képesítéshez kötésnek az iparág kézműves termé
szete elengedhetetlen feltétele és nagyon sok viz fog 
lefolyni a Dunán, inig a törvény revíziója révén maga. 
a képesítés kimondása esetleg elérhető. Ezért ezt az 
egy szót kihagyni kívánja a javaslatból, amelyhez kü
lönben minden egyéb tekintetben hozzájárul; mert kí
vánatos, hogy rend hozassék ebben a fontos iparág
ban. E czélliól a következő határozati javaslatot 
nyújtja b e :

„A vendéglős- és szállodásipar önálló üzéséhez 
csak oly megbízható, szakképzett egyén kaphasson ipar- 
igazolványt, aki igazolni tudja, hogy ez iparágat tanulta 
és szakbavágó üzletekben mint segéd (pinezér, kapus, 
szakács stb.) legalább három éven át gyakorolta.

A vendéglősük és szállodások kötelezendők a 
szakipartársulatokba való belépésre és e társulat a 
segédszemélyzetre nézve ugyanazon hatósági jogkörrel 
ruházandó föl, mint az ipartestületek.

A vendéglősök és a csupán italkiméréssel foglal
kozó közönséges korcsmák között a határvonal törvé
nyesen megállapítandó."

Ölitek Frigyes nem elégszik meg a Gelléri javas
latában foglaltakkal, mert a képesítés kimondását szük
ségesnek tartja. Csak ha ezt nem lehetne elérni, akkor 
nyugodnék bele a határozati javaslatba, de kikötné, 
hogy szakképzett egyénnek csak az tekintessék, aki a 
a szakirányú tanoncziskolát látogatta.

Egyebekben nagy köszönettel hozzájárul az igaz
gató indítványához. Csupán azt óhajtja, hogy a szál
loda elnevezés erkölcsi garancziához köttessék, amelyek 
kizárják a fővárosban felburjánzott erkölcstelen vissza
éléseket. Utal a székesfővárosban a legutóbbi időben 
keletkezett számos úgynevezett szállodára, amelyek 
„szálloda" ezégér alatt egészen más üzletel folytatnak.

Gelléri Mór nem járul hozzá, hogy indítványába 
a „szakképzett egyén" helyett „szakiskolát végzett 
egyén11 vétessék be. lfogy iparát tanulta, ebben benne 
van, hogy a szakirányú tanoncziskolát látogatta. Az 
iskola kötelező látogatását a törvényben kimondani 
nem lehet, mert ilyen iskola nincs minden városban. 
Az erkölcsi garancziára vonatkozólag a következő pont 
felvételét ajánlja:

„A szállodaiparra való iparigazolvány kiadása előtt 
az illető folyamodó köteles igazolni, hogy a szálloda 
kellő vezetésére és ellenőrzésére erkölcsi lekintetben is 
messzemenő biztosítékot tud nyújtani.11

Qundel János köszönetét mond az előadónak, va
lamint az igazgatónak benyújtott indítványaikért. Nézete 
szerint téves argumentum a képesítéshez kötés ellen, 
hogy a vendéglős- és szállodásipar nem kézmüvesipar,

M e g r e n d e lé se k n é l kérjük tisztelt olvasóinkét mindig lapunkra hivat kosai.
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Az iparág gyakorlásához oly sok specziális gyakorlati 
és elméleti tudás szükséges, hogy azt a kellő tanulás 
nélkül elsajátítani nem lehet. Ezért joggal lehet a ké
pesítés kimondását követelni. Most a más téren lünkre 
ment exisztencziák ide tódulnak és ez által sülyesztik 
az ipar színvonalát. A képesítéshez kötés kimondása 
az idegenforgalom érdekében is nagy jelentőséggel bir.

Végül kéri az Orsz. Iparegyesület végrehajtó bizott
ságát, hogy a képesítéshez kötés kimondása mellett 
foglaljon állást. Egyébként hajlandó belenyugodni az 
igazgató indítványába is, amely mindeneseire haladást 
jelent.

Stadler Károly szerint a képesítéshez kötés kimon
dásának főelőnye az volna, hogy ezáltal lehetővé 'vál
nék az iparág helyes irányítása. Ez az ipartestületi 
hatáskörrel felruházott ipartársulat által a társulati 
kényszer kimondása mellett lehetséges és ezért hozzá
járul igazgató indítványához.

Glück Frigyes újból hangsúlyozta a szállodai 
czégér alatt folytatott erkölcstelen üzelmek kiirtásának 
szükségességét, mert ezek az üzemek érzékeny kárára 
vannak az idegenforgalomnak.

Gunszt József szerint az üzelmek orvoslásának 
útját nem a törvény revíziójában, hanem a végrehaj
tásban kell keresni, mert a törvény úgyis megköveteli 
az engedélyhez kötött iparágakra nézve az erkölcsi 
gírancziákat. A hiba tehát csakis a hatóságok gyakor
latában lehet.

Petánovits József felszólalása után Gellóri Mór az 
összes érdekeltek megnyugtatása végett ajánlja, hogy 
a kereskedelmi miniszter úrhoz intézendő felterjesz
tésbe felvegye azt a kérelmet is, hogy az uj ipartör
vénynek a szállodás- és vendéglősipar gyakorlására és 
engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseinek végleges 
szövegezése előtt az ipartársulat véleménye is meg
hal lgattassék.

Az erkölcsi garancziákra vonatkozó óhajtás utólag 
formulázandó.

Elnök végül összegezi az elhangzott felszólaláso
kat, amelyekből megállapítható, hogy a szakosztály úgy 
az előadó javaslatát, mint igazgató indítványait, további 
tárgyalás és határozathozatal czéljából a végrehajtó- 
bizottság elé kívánja terjeszteni. Konstatálja továbbá 
azt az egyhangú óhajtást, hogy erkölcsi garancziák 
követellessenek attól, aki a szállodai ipar gyakorlására 
engedélyt kap.

Ezzel az ülés véget ért.
'!= -Ve *

Az „Országos iparegyesület“ nagyfontosságu ta
nácskozásain kívül a „Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége» is foglalkozott a képesítés ügyével, ameny- 
nyibon Gundel János szövetségi elnök a szegedi és 
kolozsvári kamarák kedvező határozatai alapján, mind
azon kereskedelmi kamarákhoz, melyek a képesítés 
ügyében még nem határoztak, igy a nagyváradi, buda
pesti, beszterezebányai, győri, kassai, marozsvásár helyi, 
soproni, pozsonyi, fiumei, aradi, pécsi, debreczeni kama
rákhoz — illetve ezek elnökeihez a következő tartalmú 
levelet intézte:

Múlt év deczember hó 2-án azon kéréssel for
dultunk a nagyméltóságu kereskedelmi miniszterhez, 
hogy az ipartörvény revíziója alkalmával a szállodás- 
és vendéglős-ipar gyakorlatának engedélyét ezentúl 
a képesítéshez kötött iparágak közé sorozza.

Miután tudomásunkra jutott, hogy a nagyméltó
ságu miniszter ur a Tekintetességed vezetése alatt 
álló kereskedelmi és iparkamara véleményét ez ügy
ben kikérte, azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk 
Tekintetességedhez, hogy a szegedi és kolozsvári 
iparkamarák véleményeihez kegyeskedjék csatlakozni,

melyek a szállodás- és vendéglős-ipar üzésél képesí
téshez kötendő iparágaknak ismerik el.

Hazánk összes szakképzett szállodásai és ven
déglősei már másfél évtized óta küzdenek a képesí
tés elnyeréséért és az a'], alatt idecsatolt és a nagy
méltóságu kereskedelmi miniszterhez benyújtott kér
vényünk részletesen elmondja ama indokokat, melyek 
a képesítés megadását támogatják és a melynek 
alapján azon tiszteletteljes kérést terjesztjük Tekin
tetességed elé, kegyeskednék eddig elhagyott szak
iparunkat védelmébe venni és ügyünket nagybecsű 
pártfogásában részesíteni, mert szent meggyőződé
sünk az, hogy a szállodás- és vendéglős-ipar képesí
téshez kötése által — ide nem értve a kis italmé- 
í’őket — nyerni fog az állam, az ipar, a kereskedelem 
és a társadalom.

Kérésünk megújítása mellett, maradunk 
Budapest, 1902. február 11-én.

hazafias üdvözlettel 
Gundel János,

a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége* elnöke.

Az ezen kamarák székhelyein működő ipartár
sulataink elnökeihez, nevezetesen Nagy Lajos aradi, 
Palugyai Károly (orsz. szövetségi alelnök) Dollinger 
András pécsi, Hauer Bertalan debreczeni, Steru Hermán 
nagyváradi, Púsch Nándor győri, Seress Márton kassai 
ipartársulati elnökökhöz pedig a következő leveleket 
intézte szövetségünk elnöksége:

Mélyen tisztelt kartárs ur 1
Tudomásunkra jutott, hogy Hegedűs Sándor 

kereskedelmi miniszter ur ő nagyméllósága a keres
kedelmi és iparkamarákhoz elküldötte véleményezés 
czéljából ama kérvényünket, melyben a szállodás- 
és vendéglős-iparosok képesítéshez kötését kérel
meztük.

Kartárs ur bizonyára tudja, hogy ezen több 
mint 1V2 évtizedes törekvésünket mindeddig nem 
tudtuk diadalra vinni.

Most is csak attól függ, hogy az összes illetékes 
tényezők, jelen esetben az iparkamarák, hogy fognak 
dönteni e kérdésben és éppen azért azon tisztelet
teljes kéréssel fordulok mélyen tisztelt kartárs úrhoz, 
hogy ezen soraim vétele után azonnal kegyeskedjék 
az odavaló iparkamaránál minden befolyását érvé
nyesíteni, hogy a szállodás- cs vendéglős ipart az 
Ön városában székelő kereskedelmi és iparkamara 
a képesítéshez kötött iparágak közé sorolja.

Budapest, 1902. február 11-én.
Kartársi üdvözlettel

Gundel János,

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
lpartársulata“

minden héten pénteken

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggelikét a kővetkező helyeken 
tartják :

Valkorits Ede vendéglőjének különtermében (Deák 
Ferencz-u. 1. sz.).

Kovács E. M. vendéglőjében (IV. Kossuth Lajos-u. 
Nemzeti Casino).
mii..................................................................... ..................iinin...... min.............mii

Hirdetési rovatunkat lapunk alváséinak becses figyelmébe ajánljuk.
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NYIL A T K O Z A T !
Főpinczér

uraknak, a kik legalább 100 drb
§ • Adria -Sze letet
rendelnek, művészi kivitelű szá- 

moló-czéduláinkból
in g y en  é s  b é r m e n tv e

szívesen küldünk.
100 drb fiumei Adría-Szelet,

(a legfinomabb csem ege),
•  •  •  •  14  k o r o n a .  •  •  •  •
ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

Buffet-czikkeinkről
tessék árjegyzéket kérni.

S zétkü ldés csak is u tá n vé t elle 
nében.

(RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG),

F I U M E .

j

Társulatok. Egyesületek.
A „Budapesti kávésipartársulat közleményei'1. 

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1902. évi február hó 10. napján a 

budapesti kávésipartársulat választmányának rendes üléséről.
Jelen voltak : Némái Antal elnök, Holstein Zsigmond pénz

táros, Berger Leó ellenőr, Árvay Ottó Ede, Freund Henrik, Grubor 
Károly, Hoszmann Károly, Laukó Pál, Weingruber Ignácz választ
mányi tagok; Schreiber Hugó felügyelő-bizottsági tag; Kemény 
Géza titkár.

1. Némái Antal elnök üdvözli a választmány tagjait; az 
ülést délután 5 órakor megnyitja és a múlt ülés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére Árvay Ottó Ede és Hoszmann Károly urakat 
kéri fül. Bejelenti, hogy Harkai Mór alelnök és Grüneck Gusztáv 
választmányi tag az ülésről való távolmaradásukat kimentették.

2. Az 1901. évi deczotnber hó 30-án tartott választmányi 
ülés jegyzőkönyve főlolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

3. Titkár jelenti, hogy a legutóbbi ülés óta Vanek Józsei, 
Egerváry Géza, Molnár Endre és Tauber Salamon léptek be a 
társulat kötelékébe; üzletek megszüntetése folytán kiléptek : Klein 
Károly, Herzfeld Gyula, Káldor Zsigmond és Schuster Hugó. 
Moravetz Ferencz vezetéknevét Morvái-ra, Ilirsch Adolf és Hircli 
Ferencz vezetéknevét Harsányt-ra változtatta. Tudomásul vétetik.

4. Elnök megemlékezik Pohl Károly rendes tag elhalálozá
sáról. Intézkedés történt, hogy a temetésen az ipartársulat kép
viseltessék és a gyászoló család irányában a társulat részvéte 
nyilváníttatott.

A választmány az elnök jelentését tudomásul véve, az el
hunyt taglárs emlékét jegyzőkönyvébe iktatja.

5. Elnök előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur levelét, melyben a társulatnak a szinészakadémia növendékeinek 
segélyezése körül kifejtett működéséért köszönetét nyilvánítja. 
Árvay Ottó Ede választmányi tag ezzel kapcsolatban egy ingye
nes reggelit ajánl föl az akadémia egy növendéke javára. Az 
elnök jelentése tudomásul vétetvén, Árvay Ottó Ede ur ajánlata 
az akadémia igazgatójával közlendő.

0. Elnök fölhívására a titkár előterjeszti az 1901. évi jelen
tést, a pénztári és vagyoni kimutatást és a f. évi költségvetés 
tervezetét. A jelentéshez elsőnek Schreiber Hugó szól, aki előadja, 
hogy a felügyelő-bizottság legutóbb tartott vizsgálata alkalmával 
betekintette a társulat egész ügykezelését; az a mintaszerű rend 
és pontosság, amelyet a felügyelő-bizoltság tapasztalt, legfénye
sebben tanúsítja az elnök kiváló ügybuzgalmát és amidőn ezért 
a felügyelő-bizottság nevében köszönetét nyilvánítja, indítvá
nyozza, hogy a választmány az évi jelentést egyhangúlag elfo
gadva, az elnököt változatlan bizalmáról és ragaszkodásáról biz
tosítsa. Berger Leó elfogadja az előtte szóló indítványát és a 
maga részéről arra kéri az elnököt, hogy az utóbbi időben őt ért 
támadásokat még figyelmére se méltassa, hanem az eddigi módon 
haladjon kitűzött ezélja felé, folytassa megkezdett munkáját és 
ebben a munkájában minden jó érzésű tagot maga mellett fog 
találni. Weingruber Ignácz szintén csatlakozik az indítványhoz. 
Ami az elnök ellen intézett hirlapi támadásokat illeti, abban a 
nézetben van, hogy egy esetleges sajtópörben ártatlanul sújtaná 
a törvény keze a czikknek felelős „szerzőjét*, mert mindenki 
tudja, hogy a czikkiró magyarul sem írni, sem beszélni nem tud, 
Ezután a választmány Schreiber Hugó indítványához hozzá járulva, 
az évi jelentést, a zárszámadásokat és az alapok számadását el
fogadja, a f. évi költségvetést az elnökség javaslata értelmében 
megállapítja, mindezeknek kinyomatását és szétküldését, valamint 
a közgyűlés elé leendő terjesztését elrendeli. Egyben egyhangúlag 
köszönetét és elismerését nyilvánítja a választmány Némái Antal 
elnöknek az egész óven át tanúsított sikeres és buzgó működé
séért és öt változatlan bizalmáról és ragaszkodásáról biztosítja. 
Némái Antal elnök az egyhangú bizalomért köszönetét mond. Ki
fejti, hogy a közélet terén tanúsított működését mindenkor szí
vesen bocsátja kritika alá, de a bírálat első sorban igazságos 
legyen. Ismerteti a járdafoglalási ügyben tett intézkedéseit és 
hangsúlyozza, hogy éppen ebben az ügyben dolgozott legtöbbet 
és azért a nagy fáradozásáért legkevesbbé érdemelt szemrehányást. 
Ez okból jól esett neki a választmány egyhangú bizalma, mely a 
jövőben mindenkor támaszául fog szolgálni..

7. Elnök indítványára kimondja a választmány, hogy a f. 
évi rendes közgyűlés márezius hó 10-én délután G órakor az 
István föberczeg szállodában tartassák meg az elnökség által elő
terjesztett és elfogadott napirenddel. A közgyűlés után ugyanott 
társas vacsora tartandó 4 koronás terítékkel.

8. A választmány 1900. évi 12 tagja között a sorsolás meg- 
ejtetvón, Steuer Sándor, Pertl István, Grüneck Gusztáv, Árvay 
Ottó Ede, Dreohsler Béla és Kloinlein Károly kisoroltattak.

9. A közgyűlésen foganatosítandó választásokhoz a jelölés 
eszközlésése mogalakittatik a kijelölő bizottság cs ebbe Weingruber 
Ignácz elnöklése a la tt: Árvay Ottó Ede, Grubor Károly, Heszmann 
Károly és Laukó Pál választmányi tagok küldetnek ki.

10. Elnök bejelentése, mely szerint a székesfővárosi hivatal- 
szolgák betegsegélyző egyesületének 4 kor. adományt utalványo
zott, jóváhagyólag tudomásul vétetik.

11. Elnök bejelentése, mely szerint az idegenforgalm

Megrendeléseknél kérj dk tisztelt elraséinkat mindig lapunkra hiratkezni.
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egyesületnél a társulat alapítványát bejelentette és hogy az alá
írási iv a társulati irodában még továbbra is rendelkezésre áll, 
helyesléssel vétetik tudomásul.

12. Elnök tekintettel arra, hogy a társasvacsorákat a tagok 
újabban igen csekély számmal keresik föl, kérdést intéz a választ
mányhoz, hogy nem volna-e czélszerü az intézményt teljesen meg
szüntetni. Weinburgcr lgnácz indítványára ez az ügy a közgyűlés 
napirendjére tűzendő ki.

13. Elnök előterjeszti szállodások stb. országos nyugdíj
intézetének megkeresését az iránt, hogy a társulat a régi kávés- 
segéd-egyletnelc meglevő; vagyonából 1000 koronát a nyugdíjin
tézet javára engedjen át. Tekintettel arra, hogy az illetékes ipar
hatóság jogerős határozattal már kimondotta, hogy ez az összeg 
a kávéssegédek betegsegélyzö pénztára alapszabályainak 10. g.-a 
értelmében a pénztár czéljaitól el nem vonható : a választmány 
egyhangúlag elutasítja a kérelmet és azt közgyűlés elé nem terjeszti.

14. Berger Leó indítványára a választmány az évi jelentés 
szakavatott és alapos kidolgozásáért Kemény Géza titkárnak el
ismerését nyilvánítja. Egyébb tárgy hiányában elnök az ülést 
<in/i órakor berekeszti.

Kemény s. 
titkár.

Némái s. k. 
elnök.

41/1002. szám.
Méllóságos Főkapitány Ur !

A napilapokban megjelent közleményekből és egyes tagjaink 
panaszos jelentéseiből tudomásunkra jutott, hogy a m. kir. állam
rendőrség újabban több kávéházi üzletben razziát tartott, és az 
ilyen alkalomkor a kérdéses üzletben szokatlanul nagy appará
tussal jelent meg, a vendégek nagy részét órákon keresztül a 
kapitányság épületében elzárva tartotta és csak hoszadalmas 
igazolási eljárás után bocsátotta szabadon. Előrebocsátjuk, hogy 
távol áll tőlünk a rendőrség törvényadta jogait kétségbe vonni ; 
azt is jól tudjuk, hogy a rendőri hatalom gyakorlása, Méltóságod 
általánosan ismert törvénytisztelő és humánus vezetése alatt 
sohasem lépte túl a törvényesség határát, de mindezek tudatában 
is kénytelenek vagyunk a fönt leirt eljárás ellen teljes tisztelettel 
felszólalni, mert tisztességes törvénytisztelő tagjainkank az állam 
és a székesfőváros adózó polgárainak — számos családnak 1— 
legfontosabb létérdekeiről van szó. A kérdéses razziát ugyanis 
újabb időben már nemcsak az ismeretes éjjeli helyiségekben, 
hanem fényes nappal és olyan kávéházakban tartották, amelyek 
kizárólag nappali üzlet jellegével bírnak, amelyekben kétes hirü 
egyének és utczai leányok soha meg nem fordulnak, amelyekben 
zene sem játszik. Ha ezeknek a kávéházaknak a közönsége nem 
tekinthető is a társadalom legelőkelőbb rétegének, ebből még 
nem következik az, hogy minden egyes ember, aki ott megfordul, 
eo ipso megérett a tolonezbázra.

Eltekintve azonban az ügynek ettől a részétől, amelynek 
bírálatára egyébként sem jogosultnak, sem hivatottnak nem érezzük 
magunkat, egy dolog kétségtelen ; az, hogy az ily eljárás a kávéház 
tulajdonosát teljesen tönkre teszi, mert föl sem tételezhető, hogy 
a vendégek olyan helyiséget keressenek föl, ahol egyéni szabad
ságuk sem biztos. Tönkre megy tehát a kávés, kiben az állam 
és a székesfőváros adófizető polgárát veszili el és érzékeny 
veszteséget szenved — talán szintén a tönk szélére ju t— a ház- 
tulajdonos, ki kávéházi czélokra berendezett helyiségét értékesíteni 
nem tudja. íme a nagy aparátussal vezetett razziák eredménye : 
koldusbotra jutott családok, melyeknek tagjai hovatovább a hatóság 
ajtaján fognak kopogtatni alamizsnáért. Azt hisszük, hogy ilyen 
áron nem lehet a rendőri közigazgatás czéljait szolgálni és ily* 
eredményt a rendőrség korántsem óhajtott elérni. Tisztelettel 
kérjük ezek folytán Méltóságodat: kegyeskedjék az újabban föl
merült eseteket vizsgálat tárgyává tenni és intézkedni, hogy a 
fönt leirt állapotok a jövőben elő no forduljannk. Tett intézkedé
séről tisztelettel kérjük b. érlesitését.

Budapesten, 1902. február 21-én,
Kiváló tisztelettel

Némái Antal s. k. 
elnök.

Az Országos Pinczér-Egylet közleményei.
A Magyar Országos Pinczér Egyesüli'! alapszabálya.

(Folytatás és vége.)

E ) Választmányok.
55. A fővárosban és minden oly vidéki városban, hol a 

rendes tagok száma legalább 20-ra szaporodott, választmányok 
alakítandók.

50. íj. A budapesti választmány á ll; elnök, alelnök, ügy
vezető, pénztárnok ellenőr, 24 rendes és 12 pótválasztmányi tag
ból, a vidéki választmányok: elnök, alelnök, ügyvezető, pénztárnok, 
ellenőr, 14 rendes és 6 pót-választmányi tagból állanak, kiket 
3 évi időtartamra, első ízben a helyenként jelentkezők, azután a 
közgyűlésen megjelenési joggal biró rendes tagok és pedig a 
tisztviselőket általános, a rendes és póttagokat viszonylagos szó
többséggel választják. A választmányi elnök a választmány szék
helyén illetékes főnökök közül is választható.

57. §. Ha a választmány valamelyik tagja négy egymásután 
következő ülésben indokolatlanul meg nem jelenik, önként kilé
pettnek tekintetik, és helyébe az első póttag hivandó meg, ki 
ettől fogva a választmányi gyűléseken résztvohet.

58. §. A választmány minden hónap első hetében rendes 
ülést tart, melyen jegyzőkönyvet vezet és ezt legkésőbb 8 nap 
alatt elnök, ügyvezető, ellenőr, és 2 választmányi tag által aláírva 
az igazgatóságnak megküldi.

59. jj. ^Hatáskörébe tartozik az igazgatóság által kidolgo
zandó ügyrend alapján intézni;

a) helyközvetitést;
b) betegsegélyzést;
c) ezen egyesület által létesített szakiskolák vezetését és 

felügyeletét;
d) úti segély megállapítását, az átutazó rendes tagok 

elszállásolását;
e) a tagok felvételét, nyilvántartását, tagdíjak beszedését, 

igazgatósághoz juttatását és általában az alapszabályok által 
ügykörébe utalt teendők ellátását.

00. A választmány és főkép elnöke vagyoni felelősség 
terhe mellett köteles felügyelni arra, hogy az ügyvezető, pénz
tárnok és ellenőr kötelezettségeiknek pontosan és lelkiismeretesen 
megfeleljenek: a mennyiben pedig szabálytalanság vagy visszaélés 
jutna tudomására, annak elkövetőjét az elnök állásától azonnal 
felfüggeszti, a kellő biztosítási intézkedéseket — könyvek, pénztár 
stb. elzárását — haladéktalanul megteszi, további intézkedések 
megtétele végett pedig 48 óra alatt rendkívüli választmányi ülést 
hiv egybe és egyidejűleg az igazgalóságot is sürgősen érlesili.

61. §. Az ügyvezető — egy választmányi lag. mint napi. 
biztos felügyelete mellett működik.

A választmány tisztviselőinek ügykörét az ügyrend állapítja 
meg Az ügyvezető a szakképzett egyének sorából választandó.

62. §. Az ügyvezető díjazását a helyi viszonyok figyelembe
vételével a választmány ajánlatára az igazgatóság állapítja meg

F )  Jogtanácsos.

63. §. Az egyesület jogügyeinek és az alapszabályokban 
különösen megjelölt leendőknek ellátására az igazgató-tanács egy 
fővárosi ügyvédet választ.

64. §. Hatásköréhez tartozik különösen;
a) az egyesületet activ-passiv pereiben képviselni; érde

keinek jogügyletek megkötésénél védelme;
b) ügyrend, nyomtatványok tervezetének kidolgozása;
c) a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és megszerkesztése
d) egyesületi tagoknak a munkaviszonyból eredő ügyeikben 

jogsegély nyújtása.
0 )  Felügyelő.

65. §. Az igazgatóságnak közvetlenül alá van rendelve és 
az egyesületi teendők ellátásánál legfőbb segédszerve a felügyelü- 
kit a rendes tagok sorából három évi tartamra az igazgatóság 
választ.

66. §. Feladata főleg;
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a) a központi iroda vezetése és az irodai személyzetnek 
közvetlen felügyelete;

l',) az igazgatósági illések tárgyainak előkészítése, azokon 
előadói tiszt végzése ;

c) költségvetés és zárszámadások tervezetének minden év 
február 1-ig elkészítése;

il) az egyesületi tagok összesített nyilvántartása ;
e) a szükséges nyomtatványok beszerzézo és a választ

mányoknak azokkal ellátása;
/) a választmányok ügykezelésének ellenőrzése; e czélból 

előzetes bejelentés nélkül az ügykezelést a hely színén évenként 
legalább egyszer felülvizsgálja; a tapasztalt hiányok elhárítását 
az igazgatóság utján szorgalmazza;

ff) az egyesület eszméjének terjesztése, a taglétszám eme
lése érdekében kellő igazgatósági intézkedések foganatosilása.

JX. Az egyesüld működése.
(17. jj. Az egyesület igazgatósága és minden választmánya 

kebeléből négy — 1 elnök és 4 tagból álló szakosztályt alakit 
és pedig:

A) Munkaközvetítő,
B) Betegsegélyző, 
fí) Önmüvelödési és
D) Önsegélyző osztályt.
Működésűkéi, egymáshoz való viszonyukat az ügyrend álla

pítja meg.
A ) Munkaközvetítés.

08. Az egyesület megalakulásával egyidejűleg a munka
közvetítés is szervezendő.

A helyközvetitést igényelhetik:
a) a rendes és ronkivüli tagok díjmentesen ;
b) a csaposok, kávéfőzők, bérszolgák stb. a felmerült kész

kiadások megtérítése ellenében.
c) a női személyzet elhelyezése az állami munkaközvetilö 

intézet igénybevételével történik. Unnék módozatait az ügyrend 
állapítja meg.

09. 8. A munkaközvetítésnél a következő alapelvek irányadók: 
n) a jelentkezések és rendelések folyó szám szerint a

fontosabb adatok feltüntetésével a választmányi ülésen előzetesen 
zsinórral álfüzölt és lepecsételt jelentkezési illetve rendelési törzs
könyvbe előjegyzendők, a jelentkezés sorrendjej szigorúan betar
tandó ;

b) ha valaki a sorrend szerint reá kerülő állást, moly 
különben a jelentkezésekor bemondott igényeinek megfelel, el 
nem fogadná, sorszámát elveszti s a legutolsó jelentkezőt követő 
sorszámmal sorozandó és helyezendő el;

c) ha a rendelő a hozzáutasitott egyént el nem fogadja, a 
visszautasított megtartja sorszámát.

rf) Vidékről jövő jelentkezés a beérkezés sorrendjében 
jegyzendő elő. A levélben a tagsági könyv száma felemlitendő.

70. §. Az előjegyzési sorrendtől csakis a következő ese
tekben van eltérésnek helye :

a) ha a rendelő névleg megnevezi azt, akit óhajt;
b) Ha a soron levő a sorrenden levő állásnak előre látha

tóiul nem lesz képes megfelelni.
Ezen eltérés a szakosztálynak haladéktalanul bejelentendő. 
A sorrendtől eltérésből támadható panaszokat és kártérítési 

igényt a választmány s felebbezés esetén az igazgatóság bírálja el.

B ) Betegsegélyző osztály.
71. §. Mihelyt az egyesületi taglétszám az 1000-et meg

haladja, az egyesület igazgatóságának szigorú kötelességévé 
tétetik, hogy az egyesület kebelében rendes és rendkívüli tagjai 
részére egy elismert jellegű betegsegélyző pénztár felállítása iránt 
a kellő lépéseket megtegye.

Addig is mig ez megtörténik, az egyesület vagyonához 
mérten beteg tagjainak segélyt nyújt.

72. §. A betegsegélyezésnél következő elvek szerint kell
eljárni:

a) Betegsegélyben csak azon tag részesíthető I
1. Ki az egyesületnek legalább egy év óta tagja.
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2. Aki igazolja, hogy valamely elismert jellegű beteg
segélyző pénztárból segélyben részesül.

b) A betegsegély iránti kérelem az ügyvezetőnél terjesz
tendő elő, ki a kérelmet 24 óra alatt beteglátogatás ózdijából a 
szakosztály elnökével közli.

c) 10 koronáig terjedő betogsegélyt a szakosztály javaslata 
alapján a választmányi elnök, ezenfelül a választmány utalványoz,

C )  Önmüvelödési osztály.
73. fc. Az igazgatóság a szakosztály javaslata alapján töre

kedjék arra, hogy minden oly városban, hol a szakiparban alkal
mazott tanonezok száma a 40-et eléri a kormány s illető községtől 
kioszközlendő évi segély igénybevételével szakiskola állittassék fel.

74. g. A szakosztály feladata :
a) a választmányi székhelyeken pinezérkörök létesítése,
b) felolvasások, hazafias ünnepélyek rendezésű;
c) könyvtárak létesítése;
d) pinczór-lanonczoknak szerződés mellett elhelyezése.

T>) Önsegélyző osztály.
75. §. Az igazgatóság kötelessége tagjai között a Sz. V. 

K. P. K. O. nyugdijegyesliletét minden alkalmas eszközzel terjesz
teni, s minden lehetőt elkövetni arra, hogy mihelyt az egyesületi 
tevékenység által a tagok a jelen snlyos terhek alól szabadultak 
— ezen egyesületbe belépés a tagokra kötelezőnek kimondassák.

7C. 8. A szakosztály feladatai főleg :
a) kinyomozni azon eszközöket és intézményeket, melyek 

felállítása által a tagok vagyoni helyzete javítható ;
b) önhibájukon kívül munkanélküliek segélyezése lekinté- 

ben a választmánynak javaslatot tenni.
A betegsegélyezés elvei a 72. jj. «), &), r) p. megfelelőleg 

alkalmazandók ;
c) ingyenes jogsegély nyújtása.

X. Az egyesület feloszlása.
77. §. Az egyesület feloszlását általános szótöbbséggel 

csak olyan közgyűlés határozhatja cl, melyen a rendes tagok 
kétharmada jelen, vagy képviselve van. A feloszlató közgyűlésre 
az összes tagok legalább egy hónappal előbb meghívandók, és 
a mennyiben a tagok 2/,i-a össze nem jönne, 15-üd napra uj 
közgyűlés hívandó egybe, mely tekintet nélkül a Ingok számára 
határozatképes.

E meghívó a hivatalos hírlapban közzéteendő.
78. §. Az egyesület vagyona a feloszlást követő idöbon 

a .Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár
sulata" által mindaddig gytimölcsözöleg kezelendő, mig jelen 
egyesülethez hasonló czélu egylet nem alakul, űrkor is a vagyon 
ennek tulajdonába megy át.

Ha hasonczélu más országos egyesület a feloszlást követő 
10 éven belül nem keletkezik, úgy a vagyon fele része a Szállo
dások, vendéglősük, kávésok, pinezérek és kávéssegédek országos 
nyugdijegyesüiete, fele része pedig a már felállított pinezér szak
iskolák alaptőkéjének javára fordítandó.

7U. §. Azon esetben, ha az egyesület ezen alapszabályokat 
meg nem tartja, a mennyiben további működése által az állami 
vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, a m. 
kir. belügyminiszter ur által haladéktalanul felfüggeszthető s a 
felfüggesztés után elrendelő vizsgálat eredményéhez képest végleg 
fel is oszlatható, vagy — különbeni feloszlatás terhe alatt — az 
alapszabályok pontos betartására kötelezhető.
139071/901 V/a szám.

Látta a m. kir. belügyminiszter azzal a hozzáadással, 
hogy összebeszélés folytán bekövetkezett munkabeszüntetés (strike) 
esetén az abban rószlvett tagokat az egyesület segélyben nem 
részesítheti, s hogy az alapszabályok módosítása, az egylet fel" 
oszlása és ez esetben vagyonának hováfordilása tárgyában hozandó 
határozatok jóváhagyás végett a ni. kir. belügyminisztériumhoz 
fclterjesztendők.

Budapesten, 1001. évi deczember hó 27-én.
A miniszter helyett

P. II. Oulner s. k.
államtitkár.

Megrendeléseknél kérj fik tisztelt elrnséinknt Mindig lapunkra kivetkezni.
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az Akadémia közvetlen szomszédságában.
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vendéglői és kávéházi tvegnemiiek
nagy raktára.

kizárólag az állandó borvizsgáló szakértő bizottságok illetékesek. 
A mesterséges bor forgalombahozatala annál is inkább beigazoll- 
nak volt veendő, mert az 1899. évi május lió 8-án felvett jegyző
könyvben elismeri, hogy azokat a borokat, melyekből az első
fokú hatóság mintákat vett és a melyeket a budapesti állandó 
borvizsgáló szakértő bizottság mesterséges borokna.k nyilvánított, 
Horvát-Kimle községben órusitolta, továbbá az 1000. évi április 
hó 15-én tartott póttárgyalások alkalmával felvett jegyzőkönyvben 
szintén beismeri, hogy e mesterségesnek nyilvánított borokat 
1899. év elejétől fogva folyton mérte, úgy, hogy azon évi április hó 
derekáig a hordók már üresek voltak. Erről a vármegye további 
eljárás végett oly felhívással értesittetik, hogy miután az eljárt 
elsőfokú hatóság az által, hogy a mintavétel alkalmával nem 
figyelmeztette a vádlottat a végrehajtási rendelet 19. §-ának azon 
rendelkezésére, hogy abban az esetben, ha a mintavétel alkal
mával nála összeirt borok mesterségesnek bizonyulnának, azok 
értékét megtéríteni tartozik, valamint az által, hogy a mesterséges 
borokat a borvizsgáló szakértő bizottság véleményének leérkezte 
után, a végrehajtási rendelet 28. §-a értelmében zár alá nem 
vette, mulasztást követett el, utasítsa az eljárt hatóságot, hogy 
hasonló eljárás folyamán jövőben a végrehajtási rendelet 19. és
23. §-aira legyen kellő figyelemmel, azonkívül pedig tartózkodjék 
a költségeket szükségleien módon szaporító oly intézkedésektől, 
a minő volt vádlott borainak a m.-óvári vegykisérleti állomás 
által történt megvizsgáltatása, mert különben ily indokolatlan 
költségek jövőben a földmivelésügyi m. kir. minister ur által 
nem fognak megtéríttetni, hanem azok megtérítésére az ezt okozó 
tisztviselő fog köteleztetni.

Ha borhamisítási kihágási ügyben a följelentés jóhisze- 
müleg történik, panaszos fölmentése esetén a vegy- 
vizsgálati költségek a földmivelésügyi ministeri tárcza 

terhére esnek.

Törvények. Rendeletek.
Borhamisitás miatt indított ügyben a helyszíni szemlére 
a vegykisérleti állomás kiküldöttje meghívható ugyan, 
de a vett minták megvizsgálására egyedül a borvizsgáló 

szakértő bizottságok illetékesek.
A m. k. belügyminiszter 1901. évi 1151. sz. határozata.

M. vármegye közönségének. É. Gy. h—i lakos vendéglős ellen 
mesterséges bor forgalombahozatala által elkövetett s az 1893. 
évi XXIII. t.-cz. 5. jj-ának 6) pontja szerint minősülő kihágás 
miatt folyamatba tett ügy, vádlott felobbezéso folytán felülvizsgál
tatván, a következő harmadfokú Ítélet hozatott: A’vármegyo alis
pánja által 1890. évi dcczember hó 27-én 193. kih. sz. a. a m.-óvári 
járás főszolgabirája elsőfokú Ítéletének helybenhagyásával hozott 
másodfokú büntető Ítélete oly kiegészítéssel és változtatással 
hagyatik helyben, hogy a pénzbüntetés az 1892, évi XXVII. t.-cz.
3. g-ában megjelölt czélra fordítandó, továbbá vádlott a póltcny- 
állás során felmerült 18 kor. eljárási költség megfizetésére is 
köteloztetik, mig ellenben a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti 
állomásnak járó 84 frt (108 kor.) vegyvizsgálati dij moglizotósének 
kötelezettsége alól felmentetik, mert a m.-óvári vegykisérleti álló. 
másnak a borminták megvizsgálása szempontjából az elsőfokú 
hatóság által igónybevótelo teljesen indokolatlan és szükségtelen 
volt, és pedig azért, mert az 1893. évi XXIII. t.-cz. végrehajtása 
tárgyában kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendelet 74. jj-a 
csak arról intézkedik, hogy szükség esetén az ott említett vegy- 
kisórleti állomások kiküldöttei a helyszíni szemlére hivassanak 
meg, nem pedig, hogy a vett minták azokhoz vegyvizsgálat meg- 
ejtésc végett leküldessenck ; másfelől pedig azért, mert e vegy- 
kisérleti állomások vizsgálatainak eredményei a megvizsgált borok 
természetes volta tekintetében nem irányadók, a mennyiben a 
gyanús borok minőségének megállapítására az 1893. évi XX1U. 
-ez. 11. jj-a, illetőleg a végrehajtási rendelet 25. §-a értelmében

A m. kir. beltigyminister 1901. évi 008. sz. határozata. 
T. vármegye közönségének. A vármegye alispánjának 1900. évi 
május hó 8-án 13. kih. sz. a. kelt másodfokú Ítélete, mely szerint 
T. város rendőrkapitánya által hozott elsőfokú Ítélet helybenha
gyásával N. M. t—i lakos, borkereskedő, mesterséges bor készí
tése és forgalombahozatala miatt ellene indított kihágási ügyben 
a kihágás vádja és jogkövetkezményei alól felmentetett, zár alá 
helyezett borai a zár alól felodatni, és szabad rendelkezése alá 
bocsáttatni rendeltettek. 13. és Sz. k—i borkereskedő ezég mint 
panaszos ellenben 64 frt borvizsgálati dij és 2 frt 50 kr. eljárási 
költség megfizetésére köteleztctt, nevezett ezeg felebbezése folytán 
felülvizsgáltatván: indokainál fogva oly módosilással hagyatik 
helyben, hogy a „B. és Sz“ ezég, helyesebben annak felelős 
tagjai, tekintettel arra, hogy a feljelentés jóhiszemüleg történt, a 
borvizsgálati költségek alól felmentetnek. Az Ítélet még azzal 
egószitletik ki, hogy az 1893. évi XX1U. t.-cz. végrehajtása iránt 
kiadott 1897. évi 53,850. sz. kereskedelemügyi ministeri rendelet
26. S-ának első bekezdése értelmében N. M.-nak a tőle vett bor
minták értéke megtérítendő. Erről a törvényhatóság azzal órte- 
sittetik, hogy a felmerült borvizsgálati dijak kiutalványozása iránt 
közvetlenül a földmivelésügyi minister úrhoz felterjesztés teendő. 
Végül felhivatnak az alsóbbfoku hatóságok, hogy az Ítéletnek a 
borellenörző bizottsággal való közlését igazoló kézbesítési vevényt 
a kihágási ügyiratokhoz jövőben mindig csatolják be.

Több jeles kodifikátor 
közreműködésével 

paragrafusokba szedte
Hamvas Pál.

• 50 fillér elöleges be
küldése ellenében ber- 

mentve küldi:

a Magyar Vendéglős- és Kávésipar kiadóhivatala
BUDAPEST,  V., Dipót-lsörvS-fc D. sz.

H irdetési r m t m k s t  lapunk e lvesé in ek  becses H lyeim ébe aján ljuk .
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MEGHÍVÓ.
A „M agyar Országos P inczér-E gyesü let“

1902. évi márczius hó 5-én d. e. 9 órakor
a Budapesti P inczér-E gylet körhelyiségében (Vili., 
Kerepesi-út 9 a I. em.)

rendes évi közgyűlést
tart, melyre alólirott fenntartó bizottság az ország 
összes piuczéregyleteteit és az egyesület tagjait tisz
telettel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszéd ;
2. Megbízó levelek beszedése. Szavazóképesség 

igazolása;
3. A 135071 901 Va. sz. belügyminiszteri ren

delettel jóváhagyott alapszabályok ismertetése;
4. Egyesületi ügyrend jóváhagyása;
5. Az alapszabályok alapján a tisztikar meg

választása ;
6. Csatlakozó egyesületek bejelentése;
7. Választmányi székhelyek kijelölése;
8. Indítványok:
(A tárgyaltatni óhajtott indítványok legkésőbb 

február 26-áig a fenntartó bizottsághoz (V., Váczi- 
körút 72., 11.. 8.) beküldendők);

9. Közgyűlés berekesztése;
„ M . O .  I* . E „“  fentartó-bizottsága.

Sziics Lajos s. k., K alm ár F ábián s. k.,
elnök. titkár.

Figyelmeztetés!
A légszeszfogyasztó közönség köréből utóbbi 

időben sok panasz érkezett hozzánk, hogy házalók 
és szerelők, kik u t á n z o t t  i z z ó t e s t e k  elárusi- 
tásával foglalkoznak, mindenféle ürügy alatt az 
Auerlámpákhoz hozzáférni igyekeznek és ha ez 
sikerül nekik, akkor a valódi Auerkoronákat 
értéktelen utánzatokkal cserélik ki.

Eltekintve attól, hogy a fogyasztók, az érték
telen izzótestek által kárt szenvednek, még annak 
a veszélynek is kiteszik magukat, hogy a házalók 
az értékes valódi Auerkoronákat holmi értéktelen 
utánzott koronákkal cserélik ki.

Van szerencsénk tehát a t. ez. közönséget 
figyelmeztetni, hogy értéktelen utánzatok vásár
lásától saját érdekében óvakodjék. A valódi 
Auerféle izzótestek „ A U E R “ törvényes véd
jegyünkkel vannak ellátva; valódi Auerkoronába 
pedig „Gázizzófény welsbachi Dr. Auer Károly 
szabadalma" lajstromozott körirat van bevésve.

Egyúttal felhívjuk a t. ez. közönség figyel
mét arra, hogy összes szerelőink egyenruhát 
viselnek és igazolványokkal vannak ellátva.

MAGY. GÁZIZZÓFÉNY R.-T.
Welsbachi Dr. Auer Károly szabadalma 

BUDAPEST, VI., Váczi-körut 3.
Telelőn sz. I T  (.

Közgazdaság.
— M agyar serfőzök  eg y esü le te . A magyar serfőzök 

egyesülete a minap tartotta dr. Münnich Aurél országgyűlési 
képviselő elnöklete alatt évi közgyűlését, melyre a tagok a 
vidékről is szép számmal jelentek meg. Az előterjesztett igazgató- 
sági jelentés szomorú képét nyújtja a söripar nyomasztó helyze
tének és főbb vonásaiban ecseteli mindazon intézkedéseket és 
lépéseket, melyeket az igazgatósági tanács a bajok orvoslása és 
a söripar érdekének megóvása iránt a lefolyt évben tett. A köz
gyűlés úgy ezt a jelentést, mint a számvizsgálók jelentését tudo
másul vette'és az igazgatóságnak, különösen pedig ifj. Haggcn- 
maoher Henrik alelnöknek, a ki a pénztári teendőket is ellátja; 
köszöneté kifejezése mellett megadta a felmentvényt. A mérleg 
tudomásul vétele után Hanst Károly, Scfeloge Vilmos Ernő és 
Widter Antal újból megválasztattak számvizsgálókul. Az igazgató" 
tanács tagjainak számát a közgyűlés, tekintettel arra., hogy az 
egyesület legutóbb több vidéki taggal szaporodott, ogygyel föl
emelte és e helyre megválasztotta Stein Sándor pozsonyi sör
gyárost. A vidéki tagok szaporodására való tokintettel Tauber 
Károly egy külön vidéki szakosztály rendszeresítését hozta 
javaslatba, a közgyűlés azonban hosszabb eszmecsere után 
kimondta, hogy az esetben, ha a vidéki sorfőzök egyesülete fel
oszlik és tagjainak legnagyobb része a magyar serfőzők egyesü
letébe belép, a legközelebbi rendes, esetleg egy egybehívandó 
rendkívüli közgyűlésen az alapszabályokat olykép fogja módosítani, 
hogy külön szakosztály alakíttatnék a vidéki serfőzők részére, 
kik kebelükből választhatnának második alelnököt.

A napirend legérdekesebb pontját ogy az 1899 : XXIII. 
t.-cz. megváltoztatása, illetve a söradópótlék leszállítása iránt a 
pénzügyminiszterhez intézendő kérvény tárgyalása képezte. A 
magyar serfőzök ebbeii kérelmüket a pénzügyminiszternek egy 
Ígéretére és a törvényhozás egy határozatára alapítják.

Lukács miniszter ugyanis a tavalyi költségvetés előterjesz
tése alkalmával kijelentette, hogy a magyar söripar sajnos 
helyzetére való tekintettel legközelebb törvényjavaslatot szándé
kozik előterjeszteni a söradópótlék leszállítása iránt. Azóta 
ötnegyedév múlt el a nélkül, hogy e törvényjavaslat beterjesztetett 
volna. Pedig a képviselőház az 1899-iki uj söradózási törvények 
tárgyalása alka'mával elfogadott egy határozati javaslatot, mely 
szerint a kormány utasittatott, hogy az esetben, lia a söradó
pótlék jövedelme oly mérvű emelkedést mutat, hogy az lehetséges, 
a söradópótléknak megfelelő leszállítása iránt a szükséges elő
terjesztést tegye meg. Ezen időpont, a mint azt a kérvényezők 
az állami zárszámadás adataiból kimutatják, már rég bekövet
kezett. Ugyanis az államkincstár már 1900-ban 11.380,378 koronával 
vett be többet söradópótlék czimén, mint az előző évben sör
fogyasztási adó czimén. Ily körülmények között a magyar serfűzök 
azon kérelemmel fordulnak a pénzügyminiszterhez, hogy a söradó
pótlék leszállítására vonatkozó előterjesztést mielőbb nyújtsa be 
és változtassa egyúttal meg az 1899. XXIII. t.-ezikket oly módom 
hogy a söradópótlék no a söradóval egyidejűleg, hanem csakis a 
sörnek a sörgyárból való kiszállításánál szedessék be. A közgyűlés 
ezt a kérvényt egyhangúlag magáévá tette és annak benyújtására 
az elnököt kérte fel.

— A z „Aradi ven d ég lő sö k  sz ik v izg y á r  r é sz v é n y 
társasága"  f. évi február hó 26-án délután 3 órakor tartotta 
meg V. évi rendes közgyűlését Huzó István elnöklete alatt.

— S zék e ly  sörgyár. Székely sörgyár néven egy uj 
sörgyár van alakulóban Sepsi-Szent-Györgyön, mely részvény
társasági alapon az ottani Wellenreiter János-félc sörgyárat ós a 
hozzá tartozó telkeket szándékozik megvásárolni. A vállalat 
tartama 30 évben, alaptőkéje 200,000 koronában (1000 drb 200 K. 
névértékű részvény) van megállapítva.

— Az „Artésia" b u d ap esti v en d ég lő sö k  sz lk v lz  
és p ezsg ő ita lo k  gyára  rt. 1901-ben 58,784 K, tiszta nyere
séget ért el (1900: 58.042 K.), melyből ismét 10 K. =  5°/o 
osztalékot tizet.

— A R oyal n a g y szá llo d a  rt. 1901. évi mérlege szerint 
a bruttó nyereség 237,095 K. az előző évi 245,697 K.-val szemben.

i A tiszta nyereség 10,212 K. (1900: 8863 IC.)

UefreaJeM ukaél kérjük tisztelt elvágóinkat mindig lapunkra U w t k w a L
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M E G H Í V Á S . Kérdések és feleletek.
A  B U D A P E ST I K A V É S-IP A R T Á R S ü LAT
1 9 0 3 . é v i m á r c z iu s  hó 1 0 -én  d. u. 0  ó r a k o r  az István 

főherczeg szálloda nagytermében tartja meg

Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszsziik s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:

87-k  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t ,
melyre a társulat tagjait ezennel meghivja a z  e ln ö k sé g '.

A napirend tárgyai:
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése.
3. Az 1001. évi zárszámadás és évi jelentés előterjesztése 

és határozás a fölmentvény megadása iránt.
4. A folyó évi költségvetés tárgyalása.
5. A szavazatszedő bizottság kiküldése.
6. A választmányba 6 rendes- és 2 póttag: a felügyelő- 

b zottságba 3 rendes- és 2 póltag választása.
7. A kávéssegédek betegsegélyző pénztárának közgyűlésére 

kiküldöttek választása.
8. Határozathozatal a havi társasvacsorák további föntartása 

ügyében.
9. Netáni indítványok.

10. Elnöki zárszó.
____ 'V__Jf.___VTc ,-ív

Kivonat az alapszabályokból :
52. §. A közgyűlés határozatképes, ha legalább 25 tag van 

jelen. Ha a közgyűlés a tagok távolmaradása miatt meg nem 
tartható, az újabban összehívott közgyűlés, a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül, határozatképes. Ily közgyűlésen 
azonban csak oly tárgyak felett lehet határozatot hozni, a 
melyek az elhalasztott közgyűlés napirendjére kitűzve voltak.

A közgyűlés napirendjére ki nem tűzött indítványok csak 
akkor tárgyalhatok, ha azok 10 tag aláírásával és kellően indo
kolva a közgyűlés előtt 3 nappal az elnöknél Írásban beadattak.
Közgyűlés után ugyanott társasvacsora. Teríték ára 4 korona.

Hasznos tudnivalók.
Mustár-készítés-

A magyar édes mustár készitésmódja a következő : Kitűnő 
izü és igen édes mustból H/s litert veszünk és azt felényire nyilt 
edényben befűzzük és közben szorgalmasan lehabozzuk. Ha ez meg
van, keverjünk a befőtt musthoz 30 deka mustárlisztet (linómra 
tört és szitált mustármagot). Ha a keverés igen gondosan meg
történt, a mustár kész és palaczkokba töltve, jól bedugaszolandó 
és lepecsételendő. — A franczia (és angol) mustárról reczepttel 
nem rendelkezünk, amint hogy az minden gyárnak üzleti titkát 
képezi. A franczia mustár tényleg mustból készül és ebbe lisztet, 
kurkumát, tormát, foghagymát, fűszereket slb. kevernek bele. Az 
angol mustár rendszerint — must nélkül gyártatik. Tehát való
ságos „lucus a non lucendo".

Ü V E G G Y Á R I  T E L E P E K
azelőtt

SCHREIBER J, ős UNOKAŰCSCSEI
BUDAPEST, IV.

Régi posta-utca 10. (félemelet).

Nagy raktár
ü v e g á r u k b a n

vendéglők
és kávéházak részére .

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

5. sz. kérdés. Nekem itt rendes italmérési engedélyem van. 
Ennek daczára, midőn f. évi február havában a katb. kör helyi
ségeiben rendezendő bálokra az italmérést magamra vállaltam, a 
pénzügyigazgatóság külön engedély váltásra akar engem kény
szeríteni. Kérdem, kötelezhető vagyok-e erre ?

6. sz. kérdés. Minő külön jelzéssel látandók el a törköly- 
és gyiimülcsboros hordók ?

Feleletek:
Felelet az 5. sz. kérdésre. Az italmérési törvény és utasítás 

paragrafusaival a kérdésre ebben az alakjában nem felelhetünk, 
de van egy pénzügyminiszteri rendelet 1893. évi 47,265. sz. a., 
amely szerint bálok, zárt ünnepélyek vagy más mulatságok alkal
mával, ha a közönségnek itallal való ellátását helybeli italmérö 
vállalta magára: ahhoz külön kimérési engedélyt vennie nem 
szükséges. Ebből az következik, hogy egyrészt a katli. körben is 
megteheti azt, másrészt pedig az is, hogy ilyen alkalmi kimérés 
csak ritkán fordulhat elő. De ha a katli. körben gyakorlandó ez 
az alkalmi kimérés napról-napra megújul •— habár csak az év 
egy-egy szakában is csupán — akkor az már nem alkalmi, hanem 
állandó melléküzletté válik, a mire persze italmérési illetéket 
külön ki kell vetni, vagyis a rendes üzletére a kivetettet föl
emelni . . .  (Italm. törv. végr. utasít. 22. §.) Ennélfogva ilyen 
esetben a kimérési engedély erre a helyre (idő és alkalomra is) 
kiterjesztendő. Ez abból áll, hogy az engedélyes engedélyét a 
pénzügyigazgatósághoz fölterjesztve és a kath. körben kimérés 
elvállalását abbeli szerződésével kimutatva, engedélyének arra 
való kibővítését is kéri. Helyet, időszakot és közelebbi időmeg
határozást persze előadnia nem kell.

Felelet a 6. sz. kérdésre. Azoknak a hordóknak, a melyek
ben törkölybort vagy gyümölcsbort tartanak, a bordó kifelé álló 
fenekén vízzel lo nem mosható s a hordó színétől feltűnően 
elütő festékkel a hordóra festett (de semmi esetre sem krétával 
irt vagy jegyzett) „Törkölybor", illetőleg „Gyümölcsbor" jelzéssel 
kell ellátva lenniük. Ez minden körülmények közt mindenkire 
nézve feltétlenül kötelező, tehát még akkor is, ha az illető italok 
nem eladásra, hanem házi fogyasztásra vannak szánva. Ezenkívül 
még azt rendeli az uj rendelet, hogy a törkölybort és a gyümölcs
bort vendéglősöknek legalább is a boros-pinezének deszka- vagy 
léczfallal elrekesztett külön részében kell lartaniok, melynek 
bejárata szintén „Törkölybor" slb. felírással látandó el. Kimérő 
helyiségekben, a hol törkölybor kapható, egy tábla függesztendő 
fel láthatóan, hogy „itt törkölybor kapható".

w  Magyarád—Ménes hegyvidéki
saját termésű 1901. évi 200 hl. fehér asztali, 25 hl. rizling és 
25 hl. vörösbor, az egész készlet vagy 56 litert meghaladó tetszés 
szerinti mennyiség, továbbá 4 hl. kétszer égetett tiszla kitűnő 
törköly-pálinka, egészben vagy kissebb részletben kapható kuvini 

pinczémből (vasútállomás Gyorok).

Láng Győző szőlőbirtokos, Arad.

E ladó v e n d é g lő .
Jó forgalmú, elegáns közönség által látogatott, 
teljesen berendezett vendéglő, a főváros leg
élénkebb forgalmi vonala közelében eladó. Czim 

a kiadóhivatalban, F
.•>.*.*. A.A.*.*. * * .  * .A. * «*.*,A. *. *. * .A. *.AA.-A,A>A,A..A>A. *. •V>.A>A.V.V • *

Hirdetési rovatunkat la p u k  •Iva rin ak  kecses figyelmébe ajánljuk.
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A „Magyar Országos Pinczér-Egylet“ 
megalakulása.

A „Budapesli Pinczéregylet“ folyó évi február hó 
24-én éjjel az 0. P. E. helyiségében rendkívüli köz
gyűlést tartott Sziits Lajos elnöklete alatt, melynek a f. hó
15-iki választmányi ülés határozata folytán a Budapesti 
Pinczéregvlelnek az 0. P. E.-hez való csatlakozása képezte 
tárgyát. Sziits Lajos elnök megnyitván az ülést, üdvözli 
a megjelenteket, megállapítja a rendkívüli közgyűlés 
határozatképességét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Koltay Józsefet és Zidarils Ödönt. Ezután felolvastatja 
Kalmár Fábián titkár által a Magyar Országos Pinczér- 
Egyesület következő, a jelen közgyűlés egybehivására 
okot szolgáltató s a Budapesti Pinczéregylet elnökségé
hez intézett átiratát.

Tek. Elnökség!
A „Magyar Országos Pinczér-Egyesület“ fentartó 

bizottsága f. hó 13-án tartott ülésében örömmel vette 
tudomásul, hogy a nagyméltóságu belügyi m. kir. 
miniszter ur 13,9071/1902. sz. a. határozatával az 
egyesület alapszabályait a bemutatási záradékkal 
ellátta.

Nincs tehát többé akadálya annak, hogy a magyar 
pinczérség hazai egyletei egységes egyesületbe tömö
rülve oldják meg azon nagy feladatokat, melyeket a 
pinczérkar szervezése, a munkaközvetités stb. támasz
tanak országos egyesületünkkel szemben.

Mellékeljük a fentartó bizottság deezember 20-iki 
üléséről felvett jegyzőkönyvet és az egyesületi ügy
rendet azon kérelemmel:

Méltóztasssék ezeket sürgősen a választmány és 
minél előbb egybehívandó rendkívüli közgyűlés" elé 
terjeszteni s azon az ügyrend 3-ik, illetve 4-ik §-ának 
szem előtt tartásával a jegyzőkönyv 6. sz. határoza
tában 1 6. sz. a. kérdéseire érdemleges határozatot
provokálni és azt velünk mielőbb közölni.

Budapest, 1902. január hó 25-én.
Tisztelettel

Kalmár Fábián s. k., Sziits Lajos s. le., 
titkár. elnök.

tizen átirat felolvasása után Kalmár Fábián titkár 
felolvassa az 0. P. E. részére kidolgozott ügyrend 3. §-át 
s az ahhoz fűzött magyarázat kapcsán hangsúlyozva a 
Budapesti Pinczéregylet önállóságának megóvása tekin
tetében hozott alapszabályszerü gondoskodást s a régi 
tagsági jogok és kedvezmények biztosítása czéljából 
létesített intézményeket, valamint azt, hogy az 0. P. E. 
létesítésére nem más adott okot, mint az, hogy az azt 
képező egyesületek önálló jellegének megóvása mellett 
a pinczérség összérdekcinek egyetemes megvédésére egy

hatalmas, mindent egymagában egyesitő egyesület léte
sítését. kifejti az 0. P. E. czéljait, s ezek közt első 
sorban a munkaközvetités országos rendezését, mely 
egymagában elég arra, hogy minden érdekeltet az
0. P. E. hívévé tegyen. Az 0. P. E. kebelbeli utón 
kívánja e kérdést rendezni a kínálat és kereslet kívá
nalmaihoz képest és szigorúan megállapított módok 
szerint, hogy. a mai tulliczitálás ki legyen zárva, ami 
ép oly elítélendő dolog, mint maga az ügynöki rendszer, 
mely érdemetlen embereket, tudatlanokat hozott ezen 
tisztességes karba. Ezen állapot megszüntetése czélja 
az 0. P. E.-nek, mely az ügynököket meg fogja törni 
az egyesületnek megszerzett rokonszenv révén s azáltal, 
hogy az 0. P. E. csak szakképzett egyéneket fog tagjai 
közé felvenni. Végül arra kéri a közgyűlés tagjait, hogy 
komoly megfontolás után az 0. P. E.-be olvadás mellett 
szavazzanak. (Helyeslés.)

Utána Ólmosi József lelkes beszédben buzdítja a 
jelenlevőket az 0. P. E.-be való belépésre, különösen 
kiemelve ama tényt, hogy az 0. P. E. azáltal, hogy 
tagjaira a nyugdijegyesületbe lépést kötelezővé teszi, 
a pinczérség társadalmi állását biztosítottá, az özve
gyen maradi nők s gondozatlan árvák jövőjét nyugodttá 
teszi. Kár, hogy ennek daczára éppen a legtehetségeseb
bek s vagyonosabbak távoltartják magukat, holott éppen 
ők volnának azok, akiknek legjobban volna kötelességük 
a testvéri szeretet s a humanitárius törekvések párt
fogása. Hivatkozik a főnökök bebizonyult jóindulatára 
s az 0. P. E.-hez való csatlakozásra szólítja fel a jelen
levőket.

Aczél Miksa szépnek és dicsőnek mondja az el
hangzott beszédet. Miután az 0. P. E. inteneziói eléggé 
meg lettek magyarázva, fél, bogy ez puszta lelkesedés 
marad. A három évi szakmaképzettséget kimutatni ugyan 
ő sem tudja, de ezt a szakiskolák nem fogják megvaló
sítani. Vagy egyesült erővel, vagy semmit se tegyünk.

Sziits Lajos elnök ezután felteszi a kérdést, 
óhajtja-e a közgyűlés, hogy a Budapesti Pinczéregylet 
az Országos Pinczér Egyesületbe olvadást vagy sem ? 
A közgyűlés egyhangúlag a beolvadás mellett nyi
latkozik, azonban Sziits Lajos elnök ennek daczára 
elrendeli a névszerinti szavazást és ennek eredménye- 
kép bejelenti, hogy miután a jelenvolt tagok a megszámlá
lást nem kívántak, 157 tag közül igennel 155, nemmel 
pedig 2 lag szavazott. (A szavazatszedő bizottság tagjai 
voltak: Ólmosi, Csernák, Kintzl és Balassa.) Ennélfogva 
határozatilag kimondja, hogy a közgyűlés az 0. P. E.-be 
olvadás melleit nyilatkozott, még pedig 155 szótöbb
séggel. Ezután a közgyűlés Balilca György, Blum László, 
Hluusel- Antal és Kalmár Fábián indítványára az átala
kulás módozatait megállapító következő határozati javas
latot fogadta el egyhangúlag :

Határozati javaslat.
'tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendkívüli köz

gyűlés kimondta határozatilag, hogy beolvad a Magyar 
Országos Pinczér-Egyesületbe, mondja ki a közgyűlés, 
hogy beolvadásával egyetemben köteles a Magyar 
Országos Pinczér-Egyesülel a Budapesti Pinczéregylet 
tulajdonát képező összes leltárt és berendezési tár
gyakat, könyvtárt, érték szerint összeírva, azt átvenni 
azon hozzáadással, hogy az esetben, ha a Budapesti 
Pinczéregylet bármikor is megkezdené működését, 
köteles az összes leltárt s berendezési tárgyakat tel
jesen jó karban visszaadni, úgyszintén a teljes könyv
tárt is. Továbbá a beolvadás napjától kezdve az 
összes terheket a M. 0. P. E. viseli' s köteles azon 
tagjainak, kik a M. 0. P. E.-be beléptek, a régi alap
szabályban biztosított betegsegélyezést nyújtani s 
mindazon humánus tetteket gyakorolni, mint a Buda
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pesti Pinezéregylet ezideig követett. Továbbá köteles 
Budapesti Pinezéregylet czimót mindörökké czimében 
a megtartani és pedig ily hangzásban: „A Budapesti 
Pinezéregylet, mint a Magyar Országos Pinczér-Egye
sület választmánya". Továbbá a beolvadás keresztül
vitele után csak azon tagok érvényesíthetik tagsági 
jogaikat, vagy élvezhetik továbbra is az egyesület 
biztosította jogaikat, kik átlépnek az országos egye
sületbe. Ezen tagok részére leköti a Budapesti Pinczér- 
Egylet vagyonának évi kamatait s feljogosítja a 
Magyar Országos Pinozér-Egyesülot igazgatóságát, 
hogy a Budapesti Pinezéregylet tőkevagyonának évi 
kamatait felhasználhassa, s az esetben, ha teljes 
fedezetet nem nyújtana, a hiányt az Orsz. P. E. a saját
jából pótolni köteles. Továbbá a „Frohner-féle ala
pi tvány“-t a Budapesti Szállodások, Vendéglősök, 
Korcsmárosok Ipartársulatának beleegyezésével köz
jegyzői okirat alapján átvenni s azt az alapító-oklevél 
értelmében a ezeinak megfelelően kezelni. Továbbá 
a Budapesti Pinezéregylet órtékpapir-vagyonának keze
lésével szintén a Magyar Országos Pinczér-Egyesiilet 
igazgatósága vagyis igazgató-tanácsa bizassék meg, 
azon hozzáadással, hogy azt semmiféle czélra fel
használni nem szabad. A kezeléssel való megbízás 
jogos és mert hisz úgy az igazgatóság, mint a választ
mány valamennyien a Budapesti Pinezéregylet volt 
tagjai, tehát a vagyonkezelés őket nemcsak megilleti, 
hanem teljesen biztosítva is van. Ezen erkölcsi tes
tület vezetősége által, mert hisz ezideig is öle kezel
ték, most még nagyobb a biztosíték a bizalom tekin
tetében, amennyiben az egy országos intézmény jel
legével bir. Továbbá tekintettel arra, hogy az orszá
gos egyesület alapszabályai értelmében minden belépő 
tag beiratási dijat tartozik fizetni, —• mondja ki a 
közgyűlés, hogy tagjai után az egyesület fizeti meg 
a beiratási dijat, hogy a tagok ne legyenek újból 
megterhelve. Továbbá mondja ki a közgyűlés hatá- 
rozatilag, hogy a M. 0. P. E. szervezési költségére 
megszavazza a 2000 koronát, azon hozzáadással, 
hogyha az értékpapir-vagyon érintése nélkül ennyivel 
rendelkezik, ellenesetben a mennyi 2000 koronán 
alul van, annyit bocsájt rendelkezésre.

Ezután Kalmár Fábián mély meghatottságtól és 
lelkesedéstől áthatolt zárbeszédet mondott s ezzel a 
közgyűlést bezárta.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktanainkhoz azzal a kérelemmel lor

dul mik, hogy a vendéglős- és kávésipart érdeklő 
helybeli híreket velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térítjük.

Felv ilágosítással szakm abeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. V álaszt kívánó 
levelekhez kérjük  a válaszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
ben ajánlják a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“-t.

H átra léko s  előfizetőinket és m indazo
kat, kik a részükre  küldött m utatványszám ot 
hozzánk v issza  nem ju tta tták , tisztelette l felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk k iadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— A m i b á lu n k . A budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok iparlársulata és a budapesti pinezéregylet f. évi 
február 10-én tartották meg közős báljukat a Koyal szálloda összes 
termeiben. A bál, amely iránt — mint azt már előzőleg megírtuk

— a székes-főváros összes társadalmi köreiben a legélénkebb érdek
lődés mutatkozott -  ez idén is várakozáson felül álló fényes sikerrel 
zajlott le s mint már évok bosszú sora óta, úgy most is egyike led 
a legsikerültebb farsangi mulatságoknak. Látogatottság, a megjelent 
hölgyek ragyogó szépsége és elegáns toalettjei, valamint a mind
végig uralkodott fesztelen és derült jókedv tekintetében pedig e 
mulatság még a régi vendéglős és pinezérbálok jó hírnevét is 
messze túlszárnyalta. A bálanyai lisztet Petanovits Józsefné úrnővel 
töltötték be, ki pont 0 órakor jelent meg férje kíséretében. A bál
anyát megjelenésekor a tánezterem gazdag virágdiszszel díszített 
előcsarnokában a bálrendező-bizotlág nevében Gundel János ipar- 
társulali elnök és Bokros Károly üdvözölték s vezettték a táncz- 
leremben felállított s pompás élővirágokkal díszített emelvényhez, 
ahol a bálanya kíséretét képező koszorúslányok, névszerint Barabás 
Aranka, lllaschka Janka, Bokros Margit, Faludy Margit, Fiirst 
Matyika, Glatz Margit, Halni Valika, Koch Rózsika, Máday Irma, 
Palkovits Iluska, Palkovits Janka és Felzmann Irma is helyet 
foglaltak. A bálanya megjelenésekor a ezikányzenekar a Rákóczi- 
indulót játszotta, majd Pongrácz Lajos kitűnő czigányzenekara 
egy pompás csárdásba csapott át, mire kezdetét vette a táncz, 
melyet a bálanyával Bokros Károly nyitott meg, mely pompás 
kedvvel kivilágos-kivirradtig tartott.

Az érkező vendégeket és hölgyeket a feljáratnál a pinezér- 
egylet elnöksége fogadta és vezette a tánezterembe. A vendégek 
sorában, kik között ott láttuk Márkus József főpolgármestert 
Stileis és Herbert angol vendéglősöket stbit is, ott láttuk mindazon 
iparágak s vállalatok képviselőit, kik a szállodás és vendéglős
iparral összeköttetésben állanak. Igen cs'nos és ízléses volt a női 
tánezrend is, melyet Krausz Gottlieb a Yeuve Cliquot rheimsi 
pezsgőborgyáros magyarországi vezérképviselője — aki iparunk 
iránti érdeklődését már ismételten is bebizonyította — ajánlotta 
fel. A tánezrend Gáncsu Henrik júhirnevü fővási iparosunk müve, 
szivalaku, szőlőfürttel díszített, selyemfüzetkéröl alálógö csinos 
kulacs volt, melyet Petánovics Józsefnének sikerült arczképe 
diszitett. Az első négyest 200 pár tánczolta.

A megjelent hölgyek névsorát a következőkben közöljük:
Asszonyok: Fiirst Tivadarné, Máday Lajosné, Hertner 

Ferenczné, Brauovics Manóné, Szemerényi Gyuláné, Faludy 
Ágostonnó, Czéh Jánosné, Jung Péterné, Schmid Ferenczné 
Feith Mihályné, Lehrerné, Börzsényi Lászlóué, Balika Györgyné, 
Purczl Tamásné, Lagásch Edéné, Pelzmann Ferenczné, Förster 
Konrádné, Peterka Lajosné, Kurlilnder Győzőné, Flolic Adél, 
Mayr Józsefné, Esztergomi Rezsőné, Engel Mérné, Moser Istvánná 
Jomy Mihályné, Mönisch Jánosné, Ecker Lipótné, Fisch Lipótné, 
Koch Józsefné, Klos Hermanné, Keleti Henrikné, Guzelnigg Ernőné, 
Eigner Paula, Wellor Lajosné, Liedl Józsefné, Szabó Zsigmondné, 
Feitl Nándorné, Sziliek Lajosné, Kcrécz Istvánná, özv. Kállay 
Istvánná, Scheuk Jánosné, Stepanek Ferenczné, Kozol Lajosné, 
Ólmosi Józsefné, Árvay Lajosné, Wiener Sándorné, Kcitner 
Dávidné, Faubl Károlyné, Iíerécz Ferenczné, Wattericsné, lliadicsek 
Jánosné, Farkas Pálné, Barta Béláné, Gránicz Gyuláné, Wurm 
Károlyné, Ungár Lipótné, Sclilesinger Dávidné, Szántó Samunc, 
típiegl Józsefné, Leimctter lstvánné, Kovács Katicza, Hechtl Jánosné, 
Freundné, Erdős Adolfné, Tóth Ernőné, Bering Notti, Schumy 
Károlyné, Kis lstvánné, Wittmann Józsefné, özv. Sclilesinger 
Adolfné, Pajor Györgyné, Dénes Mérné, Mihola lstvánné, Hell 
Józsefné, Klein Júzserné, Springer Ferenczné dr.-né, Fodor lstvánné, 
Endrődy Sándorné, Bojtok Ferenczné, ö/.v. Ilutné, özv. Dcckerné, 
Tóth Jonöiic, Ilauzmanné, Somogyi Sándorné, Seidl Venczeluó, 
Auerbach Gáborné, Szilágyi Lajosné, Simon Imréné, Bittncr 
Jánosné, Ág Lajosné, Asbóth Mihályné, Waldmann Ferenczné, 
Klekkor Alajosáé, Keinralh Antalné, Sziklay Ignáczné, Sport 
Flóriáné, Rigler Ferenczné, Styles Jamesné, Muhr Györgyné, Kátay 
Yilmosné, Gregorits Ferenczné, Jajczay Jánosné, Simonyi Autalnc, 
Jelinek Mérné, Bittncr Alajosné, Mrász Albertné, Dvorzsák Jánosné, 
Weisz Viktornó, Chladek Józsefné, Heinzmann Jánosné, Tárául 
Prokopné, Marschall Józsefné, Czurmühl lstvánné, Agner Lajosné, 
Sclimitzborger Nándorné, Krátky Kálmánné, Rót Manóné, Hornyák 
Jánosné, Grab Jánosné, Sitassy F.milné, Kolb Gusztávné, Schwttrlz 
Józsefné Arenberger Miklósné, Sebmid Ferenczné.

Leányok: Barabás Aranka, FUrst Matyika, Mádai Margit,
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Euchmilller Mariska, Görcsös Gizella, Faludy Margit, Bokros 
Margitka, Szépey Flóra, Schmid Irmuska, Klosz Mariska, Bokros 
Jeanette, Koch Rózsika, Mádai Irma, Blaschka Janka, Schmidt 
Irma, Schöberl Magda, Glatz Margit, Hahn Valika, Palkovits 
Ilonka, Peltzmann Janka, Feith Gizella, Feith Rózsi, Spalt Aranka, 
Lehrer Etelka, Borsodi Gizella, Braun Irma, Braun llermin, 
Lagasch Stefánia, Hepp Anna, Purczl Irma, Engel Vilma, Engel 
Malvin, Moser Ilona, Szabó Irma, Mánisch Emília, Solymossy 
Etelka. Weisz Gizella, Stecher Sarolta, Klos Bettiké, Buzelna Etel, 
Eberling Emma, Fatrich Mariska, Palkovies Iluska, Stadler Annnska, 
Fodor nővérek, Kerócz Gizella, Kállay Gizella, Mártii Irma, Geitner 
Margit, Közel Emmus, Fejes Blanka, Goda Emma (Oroszka), 
Rihárcz Ágnes (Tata), Német Milike, Ábel Annuska, Turcsányi 
Irén, Jung Margit, Hochhauser Róza, Wurm Annuska, Kollár 
Rezsin, Kollár Ida, Arenberger V. lrénke, Schlesinger Irma, Stark 
Margit (Tata), Jankovicb Irma, Hédit Kató, Fround Berta, Sckuszler 
Mariska, Tóth Aranka, Hering Regin, Scliumy nővérek, Schlesinger 
Juliska, Ág Birilse, Kühn Olga, Pajor Annuska, Deutch Riza, 
Németh Margit, Hell Boriska, Goldschmidt Teréz, Hell Borbála, Klein 
Teréz, Schweigert Valéria, Borkovics Etelka, Dechner lrénke, 
Tsinkel Erzsiké, Hauzmann Anna, Somogyi Mariska, Schmid Irma, 
Nándy Mariska, Rigler Ilona, Berbert Alice, Steyls Lujza, Herbert 
Viktor, Steyls Elis, Gregorits Linuska, Sterk Zsófi, Schivarcz Etel, 
Guzikovszky Anna, Skurek Márta, Czirver Anna, Hanczmann 
Katicza, Hanczmann Annuska, Schaal Erzsiké, Krátky Irma, Kolin 
Erna, Weisz Melánie, Krecsmann Matild, Emma és Józsa.

A bál folyamán több sürgöny is érkezett a rendezőbizottság 
czimére. Igv a pécs-baranyamegyei vendéglősipartársulat nevében 
Dollinger András elnök a következőket sürgönyözte: „A pécsi 
vendéglősök ipartársulata mai estélyükhöz a legjobb sikert kívánja 
és üdvözletét küldi. Éljen a bálanya, éljen a rendezőség. Dollinger 
elnök." Tóth Antal zsolnai pályaudvari vendéglős a következő 
sürgönyt küldötte: „Fesztelen jókedvet kívilágos kirirradtig kíván 
az, aki mélyen sajnálja, hogy mai mulatságukon nem vehetett részt." 
Ezenkívül a temesvári szállodások ipartársulata is táviratban 
kívánt jó kikert.

A felülfizetésekről szóló kimutatást — miután a leszámolás 
még nem történt meg — legközelebb közöljük.

— B orvizsgáló  b izottságok. A mesterséges borok ké
szítésének és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 
1893: XXIII. t.-cz. végrehajtása tárgyában 1897. évi augusztus hó 
23-án [53.850. szám alatt kiadott rendelet 20. jj-a értelmében 
Budapesten és Kolozsvárt szervezett állandó borvizsgáló szakértő 
bizottságokhoz a kereskedelemügyi m. kir. miniszter az 1902. év 
tartamára a következő tagokat és pedig: 1, a budapesti bízott Ság
hoz elnökül: dr. Wartha Vineze min. tanácsos, műegyetemi tanárt, 
tagokul: Jálics Géza bornagykereskedőt, egyúttal elnökhelyettesül 
is, továbbá Abclesz Zsigmond bornagykoreskedőt, Gundel János 
vendéglős budapesti lakosokat, ezenkívül Palugyay József bor
nagykereskedőt és Schmidt Lothár bornagykereskedő pozsonyi 
lakosokat. 2. a kolozsvári bizottsághoz : elnökül költői gróf Teleki 
Lászlót, tagokul pedig Tuba Lajost, a kolozsvári kir. gazdasági 
intézet tanárát, egyúttal elnökhelyettesül is, továbbá Nagy Gábor 
vendéglős, dr. Deák József és Farkas Samu bornagykereskedö 
kolozsvári lakosokat, valamint Eöry Tivadart, az erdélyi pincze- 
egylet titkárát, szintén kolozsvári lakost nevezte ki. A titkári 
leendők egyik részének teljesitéso ez évben is a budapesti bizott
ságnál Csűri Jenő min. segédül kár, a kolozsvári bizottságnál 
pedig dr. Rnzitska Béla egyetemi assistens bizottsági titkárok fel
adatát képezendi.

— Borterm elők a kormánynál. Sopronmogyéböl és 
Pozsonymegyéböl f. évi február hó 18-án délben a képviselőház 
uléso után hetventagu küldöttség tisztelgett a kormánynál, nzt 
kérve, hogy a ezégéres bormérési jogot, vagyis azt, hogy a bor
termelő a saját házánál korlátozott kis kimérést folytathasson, 
állítsák virsza. A kormány részéről Széli Kálmán kormányelnök, 
Lukács László pénzügyminiszter és Darányi Ignácz földmivelós- 
ügyi miniszter fogadták a küldöttséget, amelyet gróf Széchenyi 
Emil töispán, Bolgár Ferencz, báró Solymossy Ödön és gróf 
Apponyi Gyula képviselők vezettek. Széli kálraán miniszterelnök, 
gróf Széchenyi Emil beszédéreÁ válaszolva, kijelentette, hogy a

kormány a kérvényt szívesen fogadja, most azonban még hatá
rozott Ígéretet nem tehet annak teljesítése felöl. Belátja, hogy 
azok az indokok, melyeket a kérelem mellett fölhoztak, nyomósak, 
változtatni is fog a helyzeten, de viszont az meg ki van zárva, 
hogy minden házból korcsmát esinálhasssanak. A kormányelnük 
beszédét aztán Bolgár Ferencz németül tolmácsolta a jórészt 
németajkú gazdáknak.

— A budadesti I—III. kerü leti szá llod ások , v en 
déglősök , bor- és sörm érök ipartársu lata  f. évi február 
kó ö-dikán a budai Vigadóban megtartott bálján a következő 
felülfizetések történtek: Barabás József 6 K., Bogsits Simonnó 2 
K., Buzik Forencz 2 K., Ehm János 4 K., Édeskuthy I. 4 K., 
Gundel János 37 IC., Glíick Frigyes 17 IC., Haggenmacher Henrik 
14 IC., Kraluppa N. 10 IC., Kotzor Rezső 4 K., Kriszt Ferencz 3 
IC., Lencz Rezső és Péczcli 4 K., Leikam Ágost 4 K., Louis 
Francois 14 K., Löwenstein Mihály 14 K., Müller Ödön 4 K., 
Müllner József 7 IC., Petanovits Józef 7 K., Petz Károly 3 IC., 
Rcdlich Ármin 2 K., Rcinprecht Rezső 7 K., Rajágh Lajos 17 K., 
Rajkay N. 1 K„ Részvény serfőzde 54 IC., Szuppán N. 2 K., báró 
Szeldmayer 17 K., Szívós Zsiga 5 K., Türly József 14 K., Wagner, 
Werner és Schleicher 68 IC.

— A főváros sörfogyasztása . A pénzügyminiszter 
megküldötte a fővárosnak a tavalyi sörfogyasztásra vonatkozó 
kimutatást. E szerint tavaly 342.007 hektoliter és 46 liter sört 
hoztak be és 49.098 hektoliter és 12 liter sört vittek ki. 
Budapesten tehát 292.909 hektoliter és 33 liter maradt. A fővárost 
minden hektoliter sör után három korona 88 fdlér fogyasztási adó 
illeti meg. A behozott sör után tehát 1,113.055 korona 45 fillér 
jár a fővárosnak. Az összeget a már adott előlegek levonásával 
a miniszter megküldötte a fővárosnak.

— E lektrom os va g y  g á zv ilá g itá s i m unkálatok. A 
főváros részéről az általános villamossági részvénytársulattal, 
valamint a gáztársulattal kötött szerződések értelmében minden 
évben megállapitandók azok az árak, melyeket az említett vállala
tok a magánfogyasztók részére teljesítendő berendezési, illetve fel
szerelési munkákért és az ezeknél felhasznált különféle anyagokért 
felszámíthatnak. A folyó 1902. évre a tanács most tette közzé ezt 
az árjegyzéket, melynek a legkisebb részletekre kiterjedő tételei 
közül itt csak azokat az összegeket soroljuk fel, melyek a nap
számban teljesített munkák után számíthatók fel a megrendelő 
félnek. A gázgyár helyi igazgatósága számíthat: főszerelőért 80 fillért, 
szerelőért 60 fillért, segédmunkásért 36 fillért, bádogosért 50 fillért 
kőművesért 45 fillért, napszámosért 24 fillért, kőfaragóért 60 fillért. 
A villamossági társaság ugyanilyen munkabéreket, ezen kívül pedig 
a szigetelő és apró anyagok ára fejében az összes anyag össze
gének húsz százalékát számíthatja.

— A szék esfővárosi kávém érök ipartársu lata  f. évi 
február hó 19-dikén tartotta meg rendes évi közgyűlését az ipar
társulat helyiségeiben Orován A. ügyvezető alelnök elnöklete alatt. 
A közgyűlés megnyitása után Kutschera Vilmos titkár felolvasta 
az elnökség évi jelentését, melyet a szépszámú tagokból álló köz
gyűlés az évi zárszámadásokkal, pénztári kimutatással és a folyó 
évre szóló költségelőirányzattal együtt helyesléssel tudomásul vett 
Orován A. alelnök felszólalása után a tisztujitást ejtették meg a 
következő oredmcnynyel; Elnök : Hergár Viktor, alclnökök : Gilk J, 
és Förster Lipót; számvizsgálók: Lumnitzer L., Gunszt A. és 
Rechnilzcr Mihály; választottak ezenkívül 21 rendes és 4 pótvá
lasztmányi tagot. Ezután llergár Vilmos uj elnök hosszabb beszéd
ben mondott köszönetét megválasztásáért, mire 10 tag indítvá
nyára és altalános helyeslés mellett Orován A. eddigi alolnököt 
az ipartársulat tiszteletbeli elnökévé választották meg. Orován A. 
köszönő szavai után a közgyűlés véget ért. A közgyűlést a Schwab- 
fóle vendéglőben sikerült társasvacsora fejezte be, melyen 
Orován A., Hergár Viktor, Kutschera titkár, Satzingei J. mondot
tak tartalmas polgárköszöntöket.

— A szeg ed i p lnczér-egylet, mint már irtuk, Jurá- 
novics Ferencz, ICass János, Danczinger János diszelnökök 
védnöksége alatt f. é. márcz. 5-én a Tisza-szálló összes termeiben jó- 
tékonyczélu zártkörű tánezvigahnat rendez. Minthogy a tánczvigalom 
tiszta jövedelme a szegedi pinczóregylet könyvtár-alapja, a léte
sítendő országos piczér-egylot és a szegedi népkonyja javára
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fordittatik, a jótékonyczélu mulatságra újból is felhívjuk olvasóink
1). figyelmét. Belépti d ij: Személy-jegy 2 korona. Család-jegy 4 
korona. Páholy 8 korona. Jegyek kaphatók a Kass-vigadóban, az 
Kurópa-szálloda éttermében, a Pilseni-kávéházban, az Ádám-mula- 
lóban, a pinczér-egylet irodahelyiségében.

— A „B udapesti kávésipartársulat11 év i Jelentése.
A budapesti kávésipartársulat választmánya most tette közzé a 
f. évi márczius hó 10-dik napjára egybehívott 87-dik rendes 
közgyűlés elé terjesztendő és a társulat 1901. évben kifejtett 
tevékenységét feltüntető évi jelentését. A jelentés, moly úgy 
terjedelmével, mint a részletekre is kiterjedő gondosságával az 
előbbi évek jelentéseit messze túlszárnyalja, Kemény Géza 
ipartársulati titkár jeles tollának dicséretére válik. A jelentés az 
általános közgazdasági viszonyoknak a kávésiparra gyakorolt befo
lyásának ismertetése után a kávésipart érintő közigazgatósági 
intézkedésekkel, az uj szabályrendelettel, a jardafoglalási tigygycl, 
a gvaloguti közlekedésről szóló szabályrendelettel, az italmérési 
engedélyek kiadásának szorgalmazása czéljáhól tett intézkedé
sekkel, az orfeumok rendkívüli zenélési zárórájának beszüntetése, 
valamint a teraszok akadálytalan használata és az énekes kávé
házak olőadási rendjének szabályozása érdekében kifejtett ipar- 
társulati tevékenységgel foglalkozik könnyen áttekinthető módon 
és oly stylusban, mely irodalmi szempontból sem hagy fenn 
kívánni valót. Ismerteti azonkívül az ipartársulat belső ügyeit, a 
segélyalap állapotát, beszámol a befolyt adományokról stb. stb.-ről. 
Ajánljuk e jelentést kávésaink igaz figyelmébe, mert belőle nem
csak sok okulást nyerhetnek, de meggyőződhetnek ama kiváló 
hivatottságról, molylyel az iparlársulat az ipar érdekeiről gon
doskodik.

— E lité it élelm iszer-ham isítók. Tej és tejtermékek és 
egyéb élelmiszerek hamisítása miatt, a főváros közigazgatási bizott
sága a következőket Ítélte e l : Inoka Jánosné majorosasszonyt 
120 kor.-ra, Urbán Józscfnét (Rákoscsaba) 50 kor.-ra, Bánd Elemér 
füszorkereskedöt 20 kor.-ra, Schneller Gyula szatócsot 20 kor.-ra, 
Banor Vilmosnét 30 kor.-ra, Schwartz Márkus tejtermék-árust 50 
kor.-ra, Lóderer Jakab szatócsot 25 kor.-ra, özv Kaltenecker 
Istvánnó lejárust 50 kor.-ra.

— K liv én y i h áz ie s té ly . Klivényi Ferenc/, vendéglős 
házi személyzete, mint minden évben, ngy az idén is Klivényi 
Ferenczné úrnő védnöksége alatt 1002. márczius hó 12-dikén a 
a Terézvárosi kaszinó (VI., Andrássy-ut 39. sz.) földszinti nagy
termében zártkörű háziestélyt rendez. A rendező-bizottság tagjai: 
Széféin// Ágoston, Gaál Andor, Rehling József, Schuiiedüeck András, 
Doffing Frigyes, Leilgcb József, Pumm János, Gesscl Samu, Stégen 
János, Kovács Ferencz, Meister János, líurth József Németh Károly, 
Orosz Lőrincz. Az estély 10 órakor kezdődik s azon a hölgyek 
egyszerű öltözékben jelennek meg. Jegyek (személyjegy egy ur, 
egy hölgy 2 kor. családjegy egy ur két hölgy 3 kor.) február 20-tól 
márczius 12-ig a Klivényi-vendéglő pénztáránál kaphatók.

— Hym en-hirek. liohr Gyula közkedveltségnek örvendő 
vasúti vendéglős Gattaján eljegyezte Werner Hermin kisasszonyt 
Vorseczen. — Freibcrger Frigyes az Andrássy-uti Holzer kávéház 
fizető pinezéro Budapesten, eljegyezte Kőim Gizella kisasszonyt 
Pozsonyban. — Dancsu Gusztáv teniesvár-belvárosi vendéglős 
eljegyezte Kucsera Aranka kisasszonyt.

— UJ honpolgár, Pialnik Rudolf, a Pialnik Nándor és 
liai budapesti hazai játékkártyagyár társtulajdonosa az elmúlt 
napokban tette le a magyar honpolgári esküt Halmos János pol
gármester kezeibe. A magyarosodás és a magyar ipar szempont
jából őszinte örömmel üdvözöljük e derék iparost, ki gyártmá

nyaival nemcsak itthon, de a külföldön is becsületei szerzett a 
magyar iparnak polgártársaink sorában.

— A szeged i szállodások-, kávésok-, vendéglősök- 
és korcsm árosok ipartársulata f. hó 4-én tartotta meg
Bartner István díszes vendéglő helyiségében ez évi rendes köz
gyűlését.

Juránovics Ferencz elnök üdvözölvén a szép számban meg
jelent tagokat, a közgyűlést megnyitotta és elrendelte az évi jelen
tés fölolvasását, mely nagy részletességgel sorolja föl mindazon 
intézkedéseket, melyet a választmány a múlt év folyamán foga
natosított.

Az évi jelentésből — mely a pénztári kimutatást is magában 
foglalja — kitetszik, hogy a szegedi vendéglősök ipartársulatának 
149 tagja van; az évi bevétele 1560 korona 52 fillér, a kiadása 
pedig 906 korona 94 íillér volt. Tényleges vagyona: 8383 koronát 
és 84 fillért számlál. Szaklapokra 00 koronát, jótékonyczélra 300 
koronát költött a társulat, mely hivatásának magaslatán áll és 
tagjainak szellemi szórakozást is iparkodik nyújtani; emellett 
anyagi viszonyaihoz képest bőkezűen áldoz a jótékonyság oltárára.

Nagy része van ebben az összatartó, nemes munkásságban 
Juránovics Ferencz elnöknek, Priváry Pál alelnöknek, akik igazi 
lelkesedéssel és valóságos odaadással munkálkodnak a társulat 
érdekében. De az elösmerés pálmája megilleti a derék választ' 
mányi tagokat is, kik közül különösen Ördög Vincze, Keth Károly, 
Bartucz István, Juhász Antal, Gruber Gusztáv, Kocsis Ferencz' 
Konrád Tóbiás, Széller Sándor, Zántó Mihály stb. emelkedik ki 
tevékenységükkel.

Az évi jelentést helyeslőleg tudomásul vette a közgyűlés, 
úgyszintén a felügyelő-bizottságnak a pénztár vizsgálatról szóló 
jelentését, valamint az 1002-ik évre szóló költségelőirányzatot is 
elfogadta és jóváhagyta a nagy gyűlés.

Miután a tisztikar és a választmány három éves mandá
tuma ezúttal lejárt, elnök a maga és tiszttársai nevében leköszönt 
állásáról és kérte a közgyűlést, hogy a tisztujitást ejtse meg.

Korelnökre nem is volt szükség, mert a kitörő lelkes éljen
zés azt igazolta, hogy az elnöki széket ez idő szerint csakis 
Juránovics Ferencz úrral kívánják betölteni a tagok. Me'eghangu 
szavakban mondott köszönetét az elnök a bizalomnak és ragasz
kodásnak eme spontán megnyilatkozásáért és kérte a kartársakat, 
hogy úgy mint eddig, ezután is legyenek támogatására a társulati 
ügyek előbbre vitelében. Ezután elrendelte a választást, moly 
szintén egyhangú és bizalomteljes volt. Az eredmény ez lett :

Kínok-. Juránovics Ferencz.
Alelnök: Priváry Pál.
Pénztáros: Ördög Vincze.
Számvizsgálók.- Ketli Károly, Bartucz István és Juhász

Antal.
Zászlótartók: Kiimán Imre, Marlanosi Ferencz.
Választmányi tagok; Rozsnyai Ferencz, Brankó János, 

Bénák József, Böröcz imre, Barna András, Csonka Ferencz, Gruber 
Gusztáv, Harkai György, Huberth Antal, Joó Mihály, Kocsis 
Ferencz, Kiss Márton, Konrád Tóbiás, Lehotai József, Lajos János, 
Lippni Pétéi', Magyari Imre, Meszes István, Nagy Károly, Nyári 
György, Ónozó Lenpold, Poszavitz György, Rózsi András. Sándor 
Vincze, Szccsi István, Szeder Sándor, Széplaki László, Totzer 
Ferencz, Vöneki Ferencz, Zántó Mihály, Zichermann József.

Az indítványok sorát Juránovics Ferencz elnök kezdte meg. 
A Szegedi Jótékonysági egylet állal föntarlott népkonyha költségei
hez némi segélyt kért megszavazni. A közgyűlés 25 koronát folyó
sított a nemes ezélra.

Ezután ugyancsak az elnök részéről igen érdekes és fontos 
indítvány következett. És pedig annak a részletes bejelentése
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után, liogy Budapesten ez év szeptember havában nemzetközi 
vendéglős kongresszus lesz, határozatot kért hozni arra nézve, 
vájjon az iparlársulat kivánja-e magát ezen nagyszabású nemzet
közi gyűlésen képviseltetni, valamint, hogy óhajtja-e az azzal 
kapcsolatban rendezendő és szakácsmüvészettel összekötött bor-, 
sör-, gyümölcs-, továbbá hús-, hal-, hentesáruk stb. kiállításon 
bemutatkozni.

Kérte továbbá a. közgyűlést az elnök, hogy határozzon a 
fölött is, vájjon óhajtja-e ezen külföldi vendégeket Szeged város 
és szőlőtermő külterületének megtekintésére vendégségbe lehivni. 
Mert tudomása szerint tervbe van véve egy-két alföldi magyar 
városnak a bemutatása. Tehát a maga részéről helyénvalónak 
látná, ha a szegedi vendéglősök ipartársulata szintén azok mellé 
sorakozna, kik a kongresszus érdemes vendégeit meghívni óhajt
ják. Megjegyzi az előadó elnök, hogy azon esetre a város és kül
területének bemutatását Szegeden is össze kell kötni alkalmi bor-, 
és gyümölcs-kiállítással.

Az érdekes tervet általános tetszéssel fogadta a közgyűlés 
és elhatározta 1. hogy öttagú küldöttséggel képviseltetni fogja 
magát a nemzetközi kongresszuson. 2. A nemzetközi kongresszus
sal kapcsolatban rendezendő élelmiczikkek és italok kiállításán 
részt vesz. 3. A kongresszus külföldi tagjait meghívja Szeged vá
ros és művelés alatt álló külterülete megtekintésére. 4. Ez alka
lommal akár a hol- akár a külterületeken alkalmi bor- és gyü
mölcs-kiállítási rendez.

Széplaki László a hordók hitelesítése ellen szólal föl. Az 
ugyanis az észrevétele, hogy a kisebb termelők nem tartják he a 
törvénynek azon intézkedését, mely szerint három évonkint hite
lesíttetni kell a hordókat, hanem adják olyan mértékkel, aminő
10—15 év előtt volt a hordó s igy a vevő duplán károsodik: a 
vevéssel is, meg a kiváltásnál is.

Jwánovics Ferenez elnök megmagyarázta a közgyűlésnek, 
hogy ilt a társulatnak nincs semmi tennivalója, hanem igenis az 
illető vevőnek az a kötelessége, hogy vagy a vételnél alkudja k 
az edények újra hitelesítését, vagy ha ezt elmulasztaná, akkor 
minden szó nélkül ez átfejtés után vitesse cl a hordókat a mér
tékhitelesítő hivatalba és süttesse meg : ennek költségeit pedig a 
vételárból számítsa le. Így nem fog károsodni a vevő, de szabály
ellenes eljárást nem követ el.

A helyes fölvilágositást a közgyűlés köszöneittel tudomá
sul vette.

Nyári György az üvegekbe zárt borok eladása ellen szólalt 
föl. Igazságtalan dolognak tartja, hogy amig a nyílt üzlettel biró 
korcsmáros üvegeit hatóságilag ellenőrzik, addig a magáneladók 
üvegeit senki sem hitelesítteti. Továbbá lanyha ellenőrzést lát 
abban ;s, hogy a termelők, kik saját termés ezégére alatt hozzák 
lorgalomba a borukat, annyit mérnek el, amennyi nekik tetszik 
és őket ebben senki nem ellenőrzi ; igy azután megtörténik, hogy 
nem egy, se kettő, akinek 20—40 hektoliter bora terem, egész 
éven át mér bori.

Priváry Pál alelnök tárgyilagos szép válaszában jelenti, 
hogy az üvegek hitelesítésére nézve már van miniszteri rendelet 
s ez most, márczius 1-én lép életbe. Ettől fogva tehát minden 
bortermelőnek, aki saját termésű borát üvegekbe fejtve adja el, 
üvegedényeiket hitelesíttetni kell, hiilönben bírság alá esik. A 
(juantumra nézve pedig hogy t. i. „saját termés" ezégére alatt, 
szüretkor mástól vett bort is eladhassanak az illetők — javasolja, 
hogy írjon föl a társulat a Vendéglősök országos szövetségéhez, 
mint egyedül illetékes fórumhoz és kérje meg. hogy vegye ezen 
mindenesetre fontos és a vendéglősök érdekeit nem Ixvéssé veszélyez
tető kérdést tárgyalás alá s ha lehetséges eszközöljön ki valami 
módot, amely az ezirányban fölmerülő visszaéléseket megszüntetheti.

Alelnök előbbi válaszát tudomásul vette a közgyűlés, utóbb] 
indítványát pedig elfogadta és végrehajtásával az elnökséget 
bizta meg.

A közgyűlés ezután több kisebb dologban intézkedett és 
késő este az elnökség éltetésével véget ért.

— É lelm ezési , .k iá llítás"-válla lat B udapesten
„Élelmezési czikkek és italok nemzetközi kiállítása" czimen Buda* 
pesten egy vállalat kiállítást szándékozik rendezni. Figyelmeztetjük 
vendéglős kartársainkat, hogy ez a kiállítás semmiféle értékes

alappal nem bir s valószínűleg csak érmek osztogatására alakult. 
Maga az „Országos Iparegyesület" hivatalosan kijelentette, hogy 
ezen kiállítást az iparegyesület előtt teljesen ismeretlen egyének
ből álló bizottság tervezi. Hasonló kiállítások ellen már többször 
irtunk s a mostaninak kezdeményezése annál érthetetlenebb, 
mivel a kereskedelmi miniszter a vendéglősök nemzetközi egye
sületének Budapesten ez óv szeptember havában tartandó köz
gyűlése alkalmából hivatalos élelmiszer-kiállítás rendezésót ter
vezi. Figyelmeztetjük a kiállítani szándékozókat, hogy a kettőt 
össze ne tóvoszszék s arra a kiállításra, melyet a Redoulban ter
veznek és a melynek irodája Kcrepesi-ut 80. szám alatt van, 
semmiféle bejelentést ne eszközöljenek.

— S ző lé sze ti és borászati k iá llítá s  P ozson yb an . 
Ez óvi szeptember hóban országos mezőgazdasági kiállítás lesz 
Pozsonyban, melynek keretében mintaszőlötelep letesittetik, szőlé
szeti és borászati termékek, eszközök, anyagok, gépek stb. kiállí
tása lesz rendezve. A mintaszőlötelepnek magánbirtokosok szá
mára föntartott részében néhány parczella (á 20 négyzetméter 
tiz korona dij fizetése ellenében még kiadó. Reílektánsok, vala
mint azok, akik a kiállítás szőlészeti és borászati csoportjában 
(borral, szőlővel vagy egyéb kiállítási tárgyakkal) részlvenni kíván
nak, forduljanak bejelentési Ívért, vagy esetleg felvilágosításért 
dr. Druckcr Jenő osoportbiztoshoz Budapest, IX., Üllöi-ut 25, 
Köztelek.

— F elm entve  és e líté lv e . Egy furcsa borhamisítási Íté
let fekszik előttünk. A belügyminiszter múlt évi 2592/1001. sz. alatt 
hozott harmadfokú határozatával egy vádlottat, a mesterséges 
bor készítése és forgalomba hozatala által elkövetett kihágás vádja 
és jogkövetkezményei alól felmentett, mindazonáltal jóváhagyta a 
a másodfokú Ítéletnek azt a rendelkezést, hogy a mesterséges (?) 
borok a vádlott költségén denaturáltassanak és ipari rzélokra való 
felhasználás végett részére visszaadassanak, miután a vádlott pin- 
ezéjében talált és a tárgyalás rendén megállapított mesterséges 
borokat a borvizsgáló szakértő-bizottság mesterséges boroknak 
nyilvánította s azok ily minőségiteknek itélelileg is kimondatván, 
szabad felhasználás tárgyát — az 1893. évi XXIII. t.-czikk ren
delkezései értelmében — nem képezhetik. Megváltjuk : ezt nem 
értjük. A vádlottat felmenteni, a bort mégis mesterségesnek nyil
vánítani s ez alapon annak denaturálását kimondani : — kissé 
furcsa eset, melyet polgárészszel bajos megérteni.

— A „P ozsonyi p in czéregy le t a sz ta ltá r sa sá g 1 
tánczvígalm a. A pozsonyi pinczéregylet tagjaiból alakult asztal- 
társaság farsangi mulatságai a város legkedveltebb báljaivá szoktak 
fejlődni, melyen az ottani társadalom legelőkelőbb osztályai is részt 
vesznek. A f. évi február hó 4-dikén tartott tánczvigalom o telim
ben az előző évekéinél mivel sem maradt hátra, sőt tekin
tettel arra, hogy ez évben a legelőkelőbb főnökök is részt vetlek 
a mulatságon, arra nézve is fényes tanúbizonyságot szolgáltatott, 
hogy a főnökök és alkalmazottak közötti viszony mindinkább ben
sőbbé válik. A báli rendező-bizottság tiszteletbeli elnökségét Láng 
János, elnökségét Resznák János, alelnöki tisztét Rótli Mátyás, 
titkárságát Erdelits Ferenez, pénztári tisztét Albert Károly és 
Márton Gyula vállalták magukra. A rendező bizottság tagjai voltak; 
Ambrus József, Berg Károly, Deimel Károly, Ebcnspangcr Jenő, 
Ecker György, Friodl Rudolf, Forster Ferenez, Grátz Vilmos, 
Horváth Ágoston, Hayek Alajos, Hász Sylvoszter, Hutflosz Mátyás, 
Iíártig Lajos, Kratohhwill Ede, Kronschnabel Ferenez, Modrovich 
György, Nagy Ferenez, Ottó Viktor, Pallán Ferenez, Pohily Nándor, 
Reuner Ferenez, Reiszmüller Pál, Stampfl Mátyás, Seböli Ferenez, 
Stenmeiszter Ferenez, Strasser Károly, Slöckert Károly, Tóth 
Árpád, TJdvorka János, L’dvorka József, Wölfel János. A tánezokat 
Kern Endre rendezte, Az Udvorka-féle helyiség zsúfoltig megtelt 
s a vendegek pompás czigányzene mellett igaz magyar jókedv
vel hajnalhasadásig maradtak együtt.

— N incsen  a bornak k eletje . Somogy vármegyéből 
Írják lapunknak, hogy ott általában nincs keletje a bornak. 
A mily nagy jajveszóklés volt a szöllők pusztulása felett több 
mint két évtizeden á t ; ép oly elszomorító a termelő mostani 
helyzete, hogy u szöllőujitásokba vagyont fektettek be ; a polgárság 
kölcsönöket vett fel, hogy érdekeit megvédje egyik jövedelmi 
forrásának helyreállítása által; s most midőn a fáradság gvümöl
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cseit kellene szedni; a törlesztést és kamatokat űzetni, ott vannak, 
hogy a bort nem lehet értékesíteni; nemhogy a közönséges bort 
nem veszik, de még a nevesebb hegyek termését sem, melyhez 
máskor pénzért sem lehetett hozzájutni. A Badacsony—Szigliget 
vidékéről valóságos megdöbbentő sorokat kaptunk, hogy ezer és 
ezer hektoliter számra feküsznek a borok: még csak azt sem kér
dik, van-e eladó ? A legkitűnőbb szigligeti uj bornak 15 krért veszik 
literjét. A Badacsonyit 17—18 krért. Igazán óhajtandó volna, hogy 
a megszorult termelőknek vendéglőseink siessenek segítségére 
tömeges vásárlásaikkal, annyival is inkább, mert hisz ezzel 
csak maguknak tennének jót. Kapnának tiszta, jó, természetes 
bort, hozzá — elég olcsó áron.

— Zsákba került csongrádi korcsm árosok. Szorult 
helyzetbe juttatta a kúria áltat elrendelt vizsgálat mindazon 
vendéglősöket, kik Baross János tiszteletére kortesvacsorákat 
rendeztek. A Baross-párt ugyanis azon okból nem űzette ki 
mindeddig benyújtott számlájukat, hogyha kijö a vizsgálat, esküt 
tehessenek, hogy saját zsebükből rendezték ezen kortesvacsorákat 
és egy fillért sem kaptak érte. Igen ám, de most a korcsmárosok 
attól tartanak, hogy ha vizsgálat alkalmával ilyen értelmű 
nyilatkozatot foglaltatnak jegyzőkönyvbe, a pártiroda majd arra 
támaszkodva megtagadja számláik kiegyenlítését. Ha pedig bevallják 
számláik kiegyenlítése érdekében, hogy ők csagugyan megren
delésre adták a kortesvacsorákat, akkor meg Barosst mártják 
be a csávába és bizonyosan megsemmisíti a kúria a csongrádi 
pénzzel szerzett mandátumot, a mi aztán nagy csapás lenne a 
megválasztott képviselőre. Vidéki vendéglőseink — ha akarnak — 
sokat tanulhatnak e mulatságos vergődésből.

— H alálozások . Kaim Ede volt versoczi vendéglős a 
„Baross szálloda' tulajdonosa élete 78-ik évében január hó 26-án 
Bániakon elhunyt. Hült tetemeit Verseczre vitette családja és 
ott helyezték el végső nyugalomra az izr. temetőben levő családi 
sírboltba. A boldogult „Kőim bácsi' általánosan ismert egyéniség 
volt Verseczen. A jó teremtő nagy családdal áldotta meg. Huszon
két gyermeke volt, kik közül 5 fiú és 5 leány maradt életben. —- 
Grimwald Mór székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, VII. 
kér. városbiró, a budapesti vendéglősök Artézia szikvizgyárának 
igazgatója, f. évi február hó 15-én, élele 40. évében elhunyt. A 
megboldogult hült tetemeit f. évi február hó 17-én délután 2*/2 
órakor helyezték örök nyugalomra a Csömöri-ut 98-ik száma alat1 
levő gyászházból. A koporsót a főváros, a hetedik kerületi elöl
járóságnak és községi bírói hivatal személyzetének koszorúi 
díszítették. A gyászszertartáson jelenvoltak : dr. Morzsányi Károly 
országgyűlési képviselő, Eszláry Sándor elöljáró, Kramer Miksa, 
Krausz Adolf és Schwarz Jenő bankigazgatók, Apaticzky Sándor 
rendőrorvos, a VII. kerületi bizottsági tagok Ehrlich G. Gusztáv 
vezetésével, a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatának küldöttei, az Artézia igazgatósága és tisztikara 
Lippert Lajos elnökkel az élén, a Zion, Kossuth Lajos, Charitas, 
Első Magyar Concordia, Ilirsch és Wahrmann jótékonysági egye
sületek zászlóval, a Szikvizgyárosok Ipartestükbe, az izraelita 
liu-árvaház növendékei stb. Lazarus főkántor megható gyászdalai 
után dr. Weiszburg rabbi mondott szép búcsúztatót, amire ki- 
vitték a holttestet a kerepesi-uti temetőbe, ahol örök nyugalomra 
helyezték.

— [B ork iá llítá s és borvásár. A pécsi bortermelők már- 
czins 16-án Pécsett borvásárt rendeznek. A bejelentendő borok 
vegyi elemezésével Darányi földmivelésügyi miniszter a fiumei 
vogykisérleti állomás vezetőjét bízta meg. A bejelentéseket Nagy 
László városi aljegyző fogadja el, a bormintákat három liter 
mennyiségben Errctli János és márczius 14-éig. A rendezőség 
külföldön 3000 hirdetményt tesz közzé. A vásárra való belépés 
dija 50 fillér, a borkóstolásé 15 fillér.

— H elyreigazítá s. Kostclezky E. Rezső utazási iró 
újólag felkér bennünket annak megállapítására, hogy lapunk f. 
hó 15-én kelt számában megtörtént azon helyreigazítás, miszerint 
f. é. február 1-én keit számunkban nevezett zuglap „Mitteleuro- 
püiseher Fremdenfürer” nem azonos az általa szerkesztett és 21 év 
óta Budapesten megjelenő „Neuor Mittelouropilischer Fomdon- 
führer' utazási kézikönyvével, részünkről olyképeu csak téve
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désből helyesbittetett, mint a hogy a két czimet elcseréltük: s 
ennélfogva a helyes szöveg a következő :

Kostelezky E. Rezső utazási iró lapunk szerkesztőségében 
megjelenvén, annak közlésére kért fel, hogy ő, mint a huszonegy 
év óta fennálló „Neuer Mitteleuropáischer Fremdenführer' szer
kesztője a „Mittelouropilischer Fremdenführer' nevű zuglap szer
kesztőségével nem azonos.

— M egsértett kávés. Elkeseredett harcz folyt Török 
Mihály és Zweig Adolf újpesti kávésok között s ez ntóbbi fol- 
lievült állapotban többek előtt kijelentette, hogy Török Mihály 
kávés egy közönséges denuncziáns, gazember. Török Mihály, ki 
Újpest község egész társadalma részéről osztatlan becsülésnek 
örvend, becsületsértés és rágalmazásért perelte be Zweig Adolfot. 
A bíróság előtt azonban Zweig Adolf bocsánatot kért a panaszos 
ügyvédjétől, dr. Aradi Bélától, mely bocsánatkérést jegyzőkönyvbe 
foglalták s Így a további eljárást megszüntettek ellene.

— Az Országos P inczér E g y esü le t budapesti 
kávéssegéd ek  szak osztá lya  f. évi február hó 18-dikán éjjel 
10 órakor tartotta meg alakuló közgyűlését Király-utcza 54. sz. 
alatt levő helyiségeiben Olmósi József elnöklete alatt, mely köz
gyűlésen a tagok szép számban jelentek meg. 'Ólmosi elnök meg
nyitván az ülést, a megjelentek üdvözlése után hosszabb beszéd
ben vázolta az összejövetel czélját, valamint annak fontosságát, 
hogy a székesfővárosban az országos pinczér egyesület keretében 
egy külön szakosztály létesitlessék a kávéssegédek számára. 
Majd — tekintettel arra, hogy az O. P. E. f. évi márczius hó 
15-dikén fogja megtartartaui alakuló közgyűlését — csak egész 
röviden jelzi ama nagy előnyöket, melyek ezen egyesület létesí
tése és felvirágoztása révén a díjtalan elhelyezés, betegsególvezés 
kiterjesztése, az önsegélyezés és önművelődés tekintetében a 
kávéssegédekre háramolni fognak s bejelenti, hogy miután végleges 
tisztikar alakításáról ma még nem, hanem legfeljebb csak egy 
ideiglenes vezetőség megválasztásáról lehet szó, az egyesület s a 
kávéssegédek régi kipróbált híveit vette maga mellé a kezdemé
nyező munkák elvégzésére, s kéri a közgyűlést, hogy a hozzá
járulásával az ideiglenes tisztikart ezekből alakítsa meg. A köz
gyűlés e kérdéshez egyhangúlag hozzájárulván, elnök lett: Olmósi 
József, alelnök: Magyaríts Ágoston, pénztáros : Koltay József, 
ellenőr: Koczán Károly. A választmány rendes tagjai lettek : 
Knappé János, Knappé Emil, Teiszlinger István, Geiszlinger Endre, 
Rezső Mihály, Schöck Frigyes, Papp Lajos, Gömbös János, Taussig 
Sándor, Schwarcz Ignácz, Forintos Dénes. Ragách László, Klaubor 
József, Halasi Gyula, Fritz Ferencz, Kassai József, Gárdos Sándor, 
Frenk Emil, Hackel János, Jökling Ferencz, Porjesz Samu, Lackner 
János, Vass Béla; póttagok lettek: Rezső Jenő, Milzger János, 
Jockel Jakab, Iíohn Pál, Bcrtby László, líeisz Gyula, Braun Ferencz, 
Folti Károly, Neumann Károly, Henrik Károly, Szabó Kálmán, 
Turchányi Soma.

Az egyhangúlag történt megalakulás után Ólmosi József 
hosszabb lelkesedéstől áthatott záróbeszédet tartott, melyben az 
11)02. óta lefolyt eseményekre vetett visszatekintést s ama remé
nyét fejezte ki, hogy az 0. P. E. munkája meg fogja érlelni a 
magyar pinezérség erkölcsi és anyagi érdekeinek jobbralordulá- 
sát s az egész kar színvonalának emelkedését. Tetszéssel fogadott 
beszéde után Lörincz Elek arra kérte a közgyűlést, hogy az 0. P. E. 
czimébe a „kávéssegedok' szót is vegye fel. A közgyűlés e kére
lemnek Olmósi József és Kalmár Fábián felszólalásai után, külö
nösen arra való tekintettel, hogy a pinezérek és kávéssegédek 
csak a fővárosban alakították meg külön-külön egyesületeiket, a 
vidéken azonban mindenütt egy egyesületben egyesültek, nem 
adott helyt. Ezzel a közgyűlés véget ért.

— Drágább le sz  a pálinka. Darányi Iguácz fötdinívelés- 
ilgyi miniszter kezdeményzésére a m. kir. pénzügyminisztérium
ban komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy Magyarországon 
a borfogyasztási adó jelentékenyen leszállittassék s hogy ezzel szem
ben felemeltessek a szesz fogyasztási adója. Ezt a tervet mi is 
örömmel üdvözöljük, mert akkor csökkeni fog a pálinka szeren
csétlen áldozataink száma, bortermelésünk és a vendeglösipar 
pedig újra fejlődni és virágozni fognak.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becse* ügyeimébe a ján ljuk .
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— A tem e sv á r i p inozév-egy le t bá lja . A temesvári 
pinczér-egylet f. évi február hú 0-án tartotta meg bálját a Meisz- 
félc .Arany oroszlán" szállodában, mely minden tekintetben 
fényesen sikerült,A pinczér-egylet tánczmulatságai Temesvárott is 
— akárcsak nálunk Dudapesten a farsangvégi évad Iegsikerül- 
tebk mulatságai közé tartoznak s az idei bál is oly fényes lefo
lyású volt, hogy mivel sem marad hátra elődei mögött. A derék 
Gangmedek örömében hiven osztozkodtak főnökeik is, kik szintén 
részt vettek a bálon, melynek érdekességét a megjelent hölgyek 
szépsége és elegáncziája nagyban emlte. A főnökök közül Schubert 
Péter, Scheiber Lajos, Saruga Lajos szállodatulajdonosok, Reisehl 
Péter Schrottnwyer József és Mctz József vendéglősök jelentek 
meg a bálon, melynek sikere érdekében különösen Schivarcz, 
Busz, Kapclla, Bemer FAchert, Ayora főpinezérek, továbbá 
Halmágyi és Bühm pinczéregyleti ügyvezetők buzgólkodtak. A 
renkivül sikerült tánczmulatság csak a kora hajnali órákban ért 
véget. A pinczér-egylet bálján a következő felülfizetésck történtek ; 
Törley József pezsgőborgyáros 20 K., br. Fejérváry Géza 10 K., 
Első magyar részv. serfőződe 10 K., lllits Gyula 10 IC., Lcnz 
János 10 K., Rusehil Rudolf 10 K., Spairil Pál 8 K„ Sigmund 
Sándor 8 K., Mümalom részv. társ. 10 K., Kümmel ezég 10 K., 
Schubert Péter 15 K., Metz József 10 K., Scheiber Lajos 10 K., 
Littke pezsgőgyáros 20 K., Temesvári gyárudvar 4 K., Szengház 
Ágoston 4 K., Meistcr Jenő 4 K., Marköry Imre 4 K., Kovács 
János 4 K., Schorsch Urbán 4 K., Eisonstiidter ezég 4 K., 
Groszmann Dávid 6 K., Goldberger M. 6 K., Windhager J. 0 K., 
Schenk Flórián G IC., Trióiméi János 5 K., Iíaszanils Ferencz 
G IC., Kappler M. 5 IC., Agrár takarékpénztár G IC., Wendt Lipót 
5 IC., Birnstil s társ. 4 K , Csendes Jakab 4 K., Galgon fűszeres 
5 K , Meiszner pék 6 IC., Klein pék 5 K., Berger Miksa 4 K., 
Gombás István 5 K., Payer Oltó 10 IC., Meiszner László 4 K„ 
Stervenz Ferencz 5 K., Haunold János 5 IC., Mattoni Henrik 5 IC., 
Tóth Lajos G K., Sólyom György 5 IC., Löfller építész 3 IC., lgnea 
Sándor 3 K., Szolár János 4 K., dr. Szigeti Arnold 10 IC., Beck 
mészáros 8 K., Weisz Hermann 10 IC., Malujecz Gyula 5 IC., 
Scldesinger Ede G K., Putri János 5 K., Horváth 5 K., Steigüber 
4 K., Schabhittel 4 K„ Schrottmayer 4 IC., Tóth Kálmán 6 K., 
Kardos István 4 K., Reisehl Péter 6 IC., Beer igazgató 10 IC.

— D éli v a sa t . Üzleti és más egyéb hirdetmények kifüg
gesztése a déli vasat állomásain. A déli vasat üzletigazgatósága 
elhatározta, hogy eltérőleg az eddigi eljárástól, f. évi január hó 
1-től kezdve az üzleti és más egyéb magáuhirdetményeknek alá
rendelt állomásain való kifüggesztését a saját kezelésébe veszi és 
ezen kifüggesztéseket a saját közegeivel fogja eszközöltetni. Min
den ilyen hirdetménynek az állomások előcsarnokaiban, folyosóin 
és perronjain való kifüggesztésért az elfoglalt falfelületnek minden 
néyyzetdccziméterjéévt évenként 6 fillérnyi illeték, mint legcsekélyebb 
illeték azonban példányonként legalább 2 korona fizetendő. A kifüg
gesztendő hirdetmény egy négyzetméternél nagyobb nem lehet. A
hirdetménynek szilárd anyagra feszítve vagy keretbe foglalva és 
felfüggesztésre alkalmas készülékkel ellátva kell lenniük. Minden 
hirdetményeknek csak egy czeg hirdetését szabad tartalmaznia. 
A magyar állomásokon kifüggesztendő hirdetményeknek a magyar, 
ellenben a horvát állomásokra rendelt hirdetményeknek a magyar 
es a horvát szöveggel kell ellátva lenniük, meg van azonban engedve, 
hogy a hirdetményeken a magyar, illetve a magyar és a horvát 
szöveg mellett más nyelvű szöveg is (német, franczia, angol, 
olasz stb.) lehessen. Azt, hogy valamely kifüggeszthető-e, az üzlet- 
igazgatóság fogja elbírálni. A hirdetni szándékozók kéretnek, 
hogy hirdetményeiket a cs. kir. szab. déli vaspályatársaság üzlet
igazgatóságánál Budapesten (I., Mészáros-utcza 17. 1. 17.) vagy 
személyesen, vagy pedig egy kisérő irattal nyújtsák be. Az üzlet
igazgatóság által a hirdetmény elfogadása esetén közölt illeték 
azután a déli vasút Budapest állomásának állomási pénztáránál 
fizetendő be. Közelebbi felvilágosításokat az üzletigazgatóság ad.

K árty ab irá sk o d ás . Gyakori eset, hogy egy-egy 
alsozú kompánia vitás kérdéseken üsszekülömbözik s ha megál
lapodásra nem tudnak jutni, a kávéház vagy vendéglő tulajdonosát 
Úrik tel bíráskodásra. Az alsós azonban egy olvan labyrinlus, 
melyek különféle utjain a játékszabályok között még a „szak- 
lekmtely" is téved s Így nem képes határozott véleményt mon
dám. Ezen a bajon segít most Hamvas Pál, a jónevü Író, ki a 
kártyázó magyarság használatára több jeles kodilikátur közre

működésével paragrafusokba szedte és o könyvben kiadta az 
Alsós Szabályait. E könyvecske megjelonése által kevesebb lösz 
a vitás kérdés és talán inog fog szűnni az alsózók gyakori össze- 
kölönbözóse is. Szolgálatot vélünk tenni olvasóinknak, midőn ezt 
a hasznos könyvecskét, melyok ogy kávéházban és vendéglőben 
sem szabadna hiányozni, könnyen hozzáférhetővé tesszük. Az ára 
50 fillér, mely összegnek előleges beküldése ellenében (esetleg 
bélyegben) bérmentve küldi meg lapunk kiadóhivatala.

Bérletek.
Vendégfogadó bérbeadás. Szeged város legrégibb és leg

ismertebb vendégfogadója mintegy 30 vendégszobával, kávéházzal, 
étteremmel, játékszobával, szépen berendezett nyári helyiséggel, 
pinczékkel, jégveremmel stb. berendezéssel együtt vagy anélkül, 
igen jutányosán bérbeadó és azonnal vagy május 1-ére átvehető. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a háztulajdonos: dr. Goldschmidt 
György Szegeden.

Vendéglő eladás. Iígy jó forgalmú keresztezett ut mellett, 
tágas nagy házzal, melléképülelekkel, igen szép mulatókerttel 
vagy szaletlival és 32 magyar hold szántóföld és réttel, előnyös 
fizetési feltételek mellett eladó. Bővebbet Bodonczy János tulaj
donosnál, Hegyalja-Körmend.

Vendéglő bérbeadás. A nagymartom úgynevezett «Slatz- 
\virtshaus> 1902. julius hó 1 -tői kezdve bérbe lesz adva. A bérbe 
venni szándékozók a fraknói tiszttartói hivatalnál szóbelileg 
jelentkezni szíveskedjenek.

Kiadó vendéglő. Az «Első Pécsi Polgárok és Munkások 
Rokkant- és Nyugdíj-Egylete. a tulajdonát képező Ágoston- 
utcza 22. sz. a. levő, vendéglő-üzletnek kiválóan alkalmas bérház, 
befásított s fedett tekepályával ellátott, nagy kerttel, asztalok- 
és padokkal, kényelmes nyári szinnel, tágas téli belső helyisé
gekkel, külön lakással, kitűnő jéghideg nagy pincze, udvar- és 
vízvezetékkel, az összes belső és külső helyiségek gázvilágitásra 
berendezve, a kert gázoszlopokkal ellátva, f. é. május hó 1 -tői 
bérbeadatik. Értekezhetni Graumann János egyleti elnöknél 
(Márton-utcza 0. sz. a.) szóval, vagy Írásban.

Vendéglő bérbeadás. A karjadi (bogarasi) vasúti állomás 
mellett levő vendéglő, melyben jelenleg Kecskés István van, 
1902. évi április hó 24-től egy vagy több évre haszonbérbe 
kiadó. Bővebb felvilágosítást adnak Bata István és Ádám ven- 
déglőtulajdonosok ugyanott.

Szálloda bérbeadás. Aradon a Petőfi-utcza 9. sz. alatt levő 
Magyar Korona szálló (volt Oroszlán-szálló) 11 vendégszobával, 
nagy étteremmel és minden hozzátartozókkal 3 évre, esetleg 
hosszabb időre előnyös feltételek mellett 1902. május hó 1-től 
kiadó. Bővebbet az Aradi polgári takarékpénztárnál.

Vendéglő bérlet. Székely-Udvarhelyen a Kossuth-utczában 
az úgynevezett Koronkay-félo vendéglőhelyiség folyó évi Szent- 
györgynapjától 3 vagy több évre kiadó. A vendéglőhelyiség 
esetleg más természetű üzletnek is kiadó, a kerthelyiségtől elkü
lönítve. Értekezhetni dr. Solmossy Lajos tulajdonossal.

Üzleti hirelí.
Karner Ferencz vendéglős t. évi február hó 1-én átvette 

Nagyváradon a Rimanóczy-szálloüa éttermét, melyet teljesen 
ujjaalakittatott. — Koppéi Kálmán azelőtt debreczeni vendéglős 
Munkácson átvette a Mezey-szálloda éttermét. — Sichermann 
József szegedi kávés megvette a Hétválasztó kávéházat ugyanott. 
— A debreczeni Bika szálloda bérletét Németh András az ottani 
vendéglősipartársulat alelnöke nyerte el. — Szabó Pista vendéglős 
f. évi február hó 15-ikén átvette Aradon a Gómöry-féle ven
déglőt. — Polczák Antal kávés f. évi február hó 1-én átvette a 
• Vad cmbcr»-hez czimzett szállodát és ennek kávéházát.

Egyszer fejtett, kitűnő minőségű

150 hektoliter, finom feh ér  a sz ta li bor 
eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt:

Dr. Kovács József, Budapest, V., Sas-utcza 16.
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Pécsett
a H a l-té r  3 . szám  alatt lévő

Egy 1:1000 lakossal biró városban, a vasúti 
állomás közvetlen közelében, 80 lépés távolság
ban az indóháztól, illetve azzal szemben lévő 
vendéglői üzlet házzal együtt azonnal eladó.

A vasúton érkező és elutazó utasok száma 
130 ezer egy évben, 9 nagy lóidomitó istálló.

Ezen üzlet jó forgalmú, de családi viszo
nyok és óhajtandó más vállalat miatt a tulajdonos 
eladni határozta. A czim megtudható e lap kiadó- 
hivatalában.

g
B1
£K-.

. lé l  jö v e d e lm e z ő

*• v e n d é g lő ,  •*
jó keresetnek örvendő vend és 'szo b áK fea l, májustól arány
lag olcsó bérért fe iad é . Az üzlet a keleti pályaudvar érke
zési oldalán, legélénkebb forgalmi helyen van.

Felvilágosítást ü g y n ö k ü k  k i z á r á s á v a l

Breznay Geiza házgondnok
Bővebb felvilágosítást a d :

JÁRÁNYI JÓZSEF” pinczéregyleti ügynök PÉCSETT. | K ü lső  K ere p c s i-ű l

Ries és Berkovlts
BUDAPEST, Kerepesi-ut 66 

cs. és kir. szab. Mikkel-ón-szifonkupak- és gépgyár.
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyomókészülékek.
Újdonság!

Higiénikus, minden visszaélést kizáró

1 „ U U I C U M “ szifonfejek É
K ies é s  B erk ov lts szabadalm a.

91IDEAL“ oseh sz lk v izü vegek .

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK 1 Sarokelcsorbulás és p iszok 
lerakodás kizárva. T ovábbálegnagyobb
exp lozióellentálló  k ép esség g e l bírnak.

M T  Legizlésesebb fagon.
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B U D A P E S T ,
VII. kér., Dob-utcza 90

B É C S,
V. Bez., Mittersteig Nr. 28.S EIFE R T H EN R IK  és F IA I

cs. és kir. udvari tekeasztal-gyár. :• ArjRayzékKei díjmentesen szolgálunk. £ cs. és kir. szab. jégszekrénygyár.
szerkezetű jégggel hűthető szekrényeiketForditá-, k aram b ol-aszta l

és g y erm ck -tck ca szta lo k
m in d en  k iv ite lb e n .

Teljes kávéházi berendezések a legegyszerűbb
és a legdí
szesebb kivi

telig.

Összes 
tekeasztal- 

berendezések.

Ajánlják legújabb és legjobb
mészárosok, hentesek, 
vendéglősök, kávésok és 

ezukrászok részére.
Fagylaltkészitö

g é p e  k. 
Fagylalttartó

készülékek. 
Ivóviz-hütŐk.

Teljes vendéglő- és sön- 
tés-berendezések 

a legjutányosabb árban.

Naponta, friss, szép, kövér, cca 5 lcg.-os

ibárányhustszállitr
Mokány Miklós, turógyáros

(Köpecz, Erdély.)

I drb vételnél postán á Kor. 5.60 
5 „ „ vasúton á „ 5.60

ifj. fjaggenmacherH-Sörfőzde

fS za lo n S ö n ] 
laláfaSöni

s p y A m u jm ö ij ís

k:BuJapesrenVt(ádír-urc:a 5 .
HaqqinmachirKőbánya-FHaqqenmacher Budafok.

A valód i és a leg jo b b  orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

M I L O N A

Ar t é z i - s a v a n y u v i z
csak az „ A R T E S I A (< B u d a p esti v e n 
d é g lő sö k  s z ik v iz -  é s  p e z s g ő - ita lo k  

g y á r  r é s z v é n y t á r s a s á g  gyárában
V I I .  k é r .  E g - r c s s y - u t  3 © /c . készül.
Kapható minden fiiszerkereskedésben és vendéglőben. . . .

Szíveskedjék a ezégre figyelni.

C hristofle & Cie
es. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
Magyarországi főraktár:

WADLSTEINER M I I
üveg-, porczellán-, fayence- és majolikaáruk

gyári raktárában
BUDAPESTEN, IV., Mária Valéria-utcza 5.

( a  H m i g - á r i a  s z á l l o d á v a l  s z e m b e n . )

„Christofle11 a valódi ezüst egyedüli pótlója.
12 leves kanál K. 33'-
12 villa 
12 kós ,
12 kávéskanál , 
12 csem egekés , 
12 csem egevilla , 
12 csem egekan. ,

*_______

33
84-— 
17-— 
30*— 
30-— 
30*—

1 lovosmérő K. 
1 te j mérő „ 
1 főzelékes kan. „ 
1 kompotos kan . „ 
1 m ártásm órő „ 
1 c/.ukorporkan.,,
1 halaskészlet „ 
4 palaozkalj „

11-— 
0-50 
8-— 
7‘— 
6*50 
7-— 

10-—  
17*—

1 m ustártartó  K. 
1 kettős sótartó  „
1 salátakészlet „
1 felvágókészlot „
1 ezukorfogó „
1 oc/.etolaj-állv. „
1 kabarett-villa „

11- —
4-50

12' —
14-—
8*50 

24-— 
3*—

Piatnik Nándor és Fiai
j  á ték k á r ty  a-£>y ár

BUDAPEST, VII. kér., Csengeri-utcza 11.
T E L E F O N  No. 412.

*n
B

l O R H E G Y I  F .
ezelőtt Lápossy F. és Társa

I palackozott kor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea
i ő i a k t á r a

BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)
ajánlja a legjobb

f r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t ,  
c o g n a c o t  é s  l ik ő r ö k e t  g y á r i  á r a k o n .
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg

jutányosabb áron szolgáltatja.
^  Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan I
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